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Os cadernospetfilosofia são uma publicação do PET (Programa de Educa-
ção Tutorial) do curso de Filosofia da UFPR (Universidade Federal do Paraná), 
dedicada à divulgação da pesquisa realizada por estudantes de graduação e 
pós-graduação em Filosofia. Trata-se, assim, de uma revista de estudantes, 
editada por estudantes (sob a supervisão de professores-tutores) e endereça-
da a estudantes de filosofia, visando oferecer-lhes um certo modelo e padrão 
de pesquisa desenvolvida por seus pares no Brasil.

Os cadernospetfilosofia recolhem textos em torno de um núcleo temático, 
que serviu de norte aos seminários e ao ciclo de conferências realizados pelo 
grupo PET-Filosofia UFPR no decorrer do ano. Especialmente neste número 12 
dos cadernospetfilosofia, publicaremos artigos relativos a dois temas: Filosofia 
e técnica: entre o maravilhamento e o medo (tema em torno do qual foram 
realizados os seminários e conferências do PET-Filosofia no ano de 2009) e 
Modernidade: Crítica e Autocrítica (que serviu de base para os seminários e 
conferências do grupo no ano de 2010). Outra peculiaridade deste número 12 
da revista é a publicação – além dos artigos de alunos de graduação e de pós-
-graduação – de dois artigos de professores-pesquisadores, artigos estes rela-
tivos, naturalmente, aos temas mencionados: “Por uma filosofia situada en-
tre duas culturas: a propósito dos 50 anos da conferência ‘As Duas Culturas’ 
de Charles Percy Snow”, de Eduardo Salles de Oliveira Barra; e “Como surge 
uma época? Sobre Heidegger e modernidade”, de Marco Antonio Valentim.
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Por técnica comumente se entende a possibilidade humana de transformar a 
natureza segundo um fim que o próprio homem se coloca. O que entendemos 
hoje por ciência constitui uma modalidade técnica de relação do homem com 
a natureza; outra é o que entendemos por arte. Por isso, questionar a técnica 
significa perguntar pelo fundamento que orienta o principal discurso que se 
impõe a nós como normativo de nosso cotidiano (ciência), assim como pelo 
fundamento daquele que parece envolver a suspensão dessa normatividade 
(arte). Por outro lado, a técnica também foi e é tomada como instância social 
autônoma, que exibe como resultado a produção dos próprios homens como 
seres inscritos em um universo cujos fins lhe são alheios. Ao invés de ser a ex-
tensão humana do processo natural, como a define Aristóteles, a técnica, nesta 
segunda acepção, torna-se segunda natureza e motor da desumanização do 
próprio homem. Marry Shelley, nesse sentido, personificou em Frankstein este 
aviltamento do homem pela sociedade científica e tecnológica, convertendo 
o que era visto como perspectiva subjetiva de interpretação da natureza (a 
técnica, como a viu Kant) em natureza monstruosa que ameaça a humanidade. 
É nesse âmbito de reflexão que se situam os artigos publicados nesta primeira 
parte do número 12 dos cadernospetfilosofia.

Os Editores

F i l o s o f i a  e  t é c n i c a :  e n t r e 
o  m a r a v i l h a m e n t o  e  o  m e d o
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Eduardo Salles de Oliveira Barra
Professor do Departamento de Filosofia / Universidade Federal do Paraná 
eduardosobarra@gmail.com

Por uma filosofia situada entre duas culturas: a 
propósito dos 50 anos da conferência “As Duas 
Culturas” de Charles Percy Snow1

resumo O artigo discute os diagnósticos apresentados por Snow em sua 
célebre conferência de 1959 sobre as razões do crescente distanciamento 
entre a cultura científica e a cultura literária. O lugar da filosofia nesse cenário 
cultural polarizado é analisado à luz da tentativa de posicioná-la ao lado das 
humanidades. Ao final, defende-se que o lugar da filosofia seja circunscrito ao 
que Snow chamou posteriormente de uma terceira cultura, sob o argumento de 
que assim se poderia melhor justificar a sua função mediadora e interpretativa. 
Por fim, os limites da função mediadora e interpretativa da filosofia são traçados 
a partir do conceito de incomensurabilidade interdisciplinar formulado por 
Kuhn.

palavras-chave ciência; filosofia; humanidades; incomensurabilidade.

Há cerca de 50 anos, na Universidade de Cambridge, Charles Percy Snow 
proferiu uma conferência que marcou época. A ocasião era da mais alta 
dignidade. Tratava-se da Conferência Rede, tradicionalmente proferida numa 
espécie de sala dos conselhos superiores daquela universidade e a cargo de um 
dos mais destacados membros do seu corpo docente. Àquela altura, Snow era 

1 Este artigo foi originalmente apresentado como uma palestra durante a Semana Acadêmica do Curso de Fi-
losofia da UFPR, em outubro de 2009, organizada pelo Centro Acadêmico de Filosofia da UFPR. Agradeço aos 
organizadores do evento pela oportunidade de preparar e apresentar esse meu trabalho e ao público presente que 
ouviu atentamente e discutiu longamente as minhas posições.
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um destacado professor de física, autor de novelas e ensaios literários e havia 
desempenho funções administrativas em diversos ministérios do governo 
britânico. Dado o seu duplo interesse em ciência e literatura, Snow escolhera 
dedicar a sua conferência daquela noite de 07 de maio de 1959 a um tema 
igualmente caro a ambos os domínios da cultura universitária ocidental. Ele 
dificilmente poderia prever, no entanto, que seus diagnósticos sobre as razões 
do crescente distanciamento entre a ciência e a literatura teriam a enorme 
eficácia simbólica que de fato alcançaram nas cinco décadas seguintes à sua 
publicação. A conferência de Snow foi publicada naquele mesmo ano com o 
título As Duas Culturas e a Revolução Científica.

Meu objetivo aqui é analisar e discutir alguns aspectos da relação entre 
ciência e filosofia a partir do diagnóstico feito por Snow na sua conferência 
de 1959. Não farei uma reconstrução exaustiva das teses de Snow. Vou me 
apropriar apenas do cenário traçado por ele – um cenário cindido em dois 
pólos culturais opostos e, como procurarei esclarecer, incomensuráveis, 
constituídos por uma cultura científica e por uma cultura literária – para, em 
seguida, avaliar a situação da filosofia nesse cenário. Pretendo, entre outras 
coisas, analisar se a filosofia é ou deve ser uma aliada natural de algum 
desses polos opostos. O título que escolhi para este artigo, “por uma filosofia 
situada entre duas culturas”, supõe tanto o cenário erigido por Snow quanto 
a conclusão que pretendo alcançar com as minhas reflexões a seguir.

O roteiro da minha discussão pode ser, então, assim apresentado. Primeiro, 
farei uma breve apresentação das análises de Show e de seus diagnósticos sobre 
o cenário cultural bipartido entre ciência e literatura. Em seguida, procurarei 
mostrar que, diante das incompreensões mútuas e os inevitáveis conflitos 
entre ambas as culturas, há uma forte tendência de posicionar a filosofia ao 
lado da cultura literária, no interior da qual ela se encontra melhor aclimatada 
desde que se identifique a uma parcela expressiva da cultura não-científica, 
nomeadamente daquela parcela chamada genericamente de “humanidades”. 
Procurarei, então, descrever as humanidades como uma espécie de território 
comum entre a filosofia e a cultura literária tomada na acepção de Snow. 
Na contracorrente dessa tendência de posicionar a filosofia exclusivamente 
nos limites desse território das humanidades, apontarei alguns disparates 
históricos cometidos quando se procura restringir a filosofia aos cânones da 
cultura não-científica. O próximo passo será evocar a filosofia da ciência de 
Thomas Kuhn para avaliar o impasse apontado por Snow e as expectativas 
que se podem razoavelmente alimentar sobre a sua futura dissolução. Por 
fim, dedicarei umas poucas palavras finais a defender um outro modo de 
encarar o lugar e o papel da filosofia diante de um cenário cultural marcado 
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por uma forte polarização; e adianto que disso não se seguirá que à filosofia 
caiba restabelecer uma comunicação mútua entre ciências e a literatura (ou 
humanidades); mas que lhe caiba a tarefa – não menos urgente – de nos 
esclarecer sobre as razões para a inviabilidade dessa comunicação.

 
I

 
Como já adiantei, Snow identifica no ambiente acadêmico da Inglaterra 

da sua época – mas não apenas aí, ele considera que este “é um problema 
de todo o Ocidente” (Snow, 1995, p. 19) – uma intensa polarização: de um 
lado, a “cultura científica”, cujos principais expoentes eram sobretudo os 
físicos e matemáticos da época (J.J. Thompson, Einstein, de Broglie, Russell, 
Faraday e Rutherford, para citar apenas os mais populares) e, de outro, o 
“pólo não-científico” constituído pelos literatos e por todos aqueles que, a 
exclusão do pólo anterior, se autoproclamavam “intelectuais”. Mas Snow não 
pretende apenas identificar e, eventualmente, lamentar as polarizações que 
conformam a cultura ocidental. Suas pretensões vão bem além disso; elas 
incluem diagnosticar as raízes profundas de um tal ambiente marcado pela 
polarização e, mesmo, pelo conflito entre duas visões de mundo antagônicas. 
Assim, começando pela atitude dos intelectuais ou dos literatos, ele não 
tergiversa ao pintar um cenário conflituoso nascido da “incompreensão total 
da ciência”, incompreensão essa que invariavelmente

“introduz (...) um sabor não-científico em toda a cultura ‘tradi-
cional’, e esse sabor não-científico muitas vezes, muito mais do 
que admitimos, está a ponto de se tornar anticientífico. Os sen-
timentos de um pólo tornam-se os anti-sentimentos do outro. 
Se os cientistas têm o futuro dentro de si, a cultura tradicional 
reage com o desejo de que o futuro não exista. E é a cultura 
tradicional, diminuída minimamente pelo surgimento da cultura 
científica, que governa o mundo ocidental.” (Snow, 1995, p. 
28-29)

A cultura dos literatos e intelectuais é renomeada aqui de “cultura 
tradicional”, em nítido conflito com a cultura dos cientistas. Contra a atitude 
desses últimos que “trazem o futuro dentro de si”, a cultura tradicional 
reage motivada pelo “desejo de que o futuro nunca exista”. A destacar ainda 
que, apesar do seu reacionarismo, do seu espírito “não-científico” ou quase 
“anticientífico”, seja a cultura tradicional que governe o mundo ocidental, 
segundo o diagnóstico de Snow.
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Antes de prosseguir, convém fazer um esclarecimento importante. Por 
que diabos Snow utiliza o termo “cultura” para caracterizar os dois partidos 
antagônicos? Lamentavelmente, ele não nos oferece um esclarecimento 
adequado para a sua opção. Numa das passagens em que procura caracterizar 
a “cultura científica”, ele observa que

“seus membros não precisam sempre compreender-se com-
pletamente, e com certeza frequentemente não o fazem; os bi-
ólogos geralmente têm uma ideia bastante obscura da física 
contemporânea; mas existem atitudes comuns, abordagens e 
postulados comuns. Isto se manifesta surpreendentemente de 
maneira mais extensa e profunda. Passa por outros padrões 
mentais como a religião ou a política ou a classe social. (...) 
Todavia, no âmbito geral do pensamento e do comportamento, 
nada disso influi muito. (...) Sem pensar muito nisso, eles rea-
gem de maneira similar. É  isso o que significa uma cultura.” 
(Snow, 1995, p. 27 e 28)

Embora não valha exatamente como um esclarecimento do significado de 
“cultura”, essa passagem não deixa dúvidas de que Snow não pretende que 
cultura seja o estoque de conhecimento ou informações acumulado por um 
indivíduo ou por um grupo. Nesse sentido, “cultura” aqui não é sinônimo de 
“erudição”. Diferentemente disso, o que distingue o grupo de cientistas dos 
demais grupos sociais são as suas “atitudes comuns, abordagens e postulados 
comuns”. Mesmo que entre os cientistas ainda possa haver profundas 
diferenças de ordem religiosa, política ou social, nada disso influencia 
significativamente seu comportamento ou pensamento enquanto imerso 
no conjunto de práticas e valores que os distinguem como uma unidade 
cultural entre outras. O mesmo vale, mutatis mutandis, para os intelectuais 
ou literatos. Prevalece aqui, portanto, o sentido antropológico de cultura: 
“um grupo de pessoas que vivem no mesmo ambiente, ligadas por hábitos 
comuns, postulados comuns e um modo de vida comum.” (Snow, 1995, p. 88)

Feito esse esclarecimento, retornemos ao balanço de perdas e danos da 
inelutável “divisão cultural” que deixa marcas profundas no mundo acadêmico 
ocidental. Na avaliação de Snow, essas perdas seriam tanto práticas quanto 
intelectuais e atingem indistintamente ambos os lados. Do lado dos cientistas, 
sobretudo, os físicos, eles se “auto-empobrecem” quando julgam que nada da 
literatura da cultura tradicional seja relevante para seus interesses (marginais, 
é verdade, mas mesmo assim reais) na vida social, moral e psicológica. “Daí que 
sua compreensão imaginativa seja menor do que poderia ser.” Do lado oposto, 
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a situação não é diferente. Todavia, os literatos ou intelectuais não apenas se 
“auto-empobrecem”, como fazem seus pares cientistas. Eles, diferentemente 
desses últimos,

“estão mais vaidosos disso. Eles ainda gostam de afirmar que a 
cultura tradicional é toda a ‘cultura’, como se a ordem natural 
não existisse. Como se a investigação da ordem natural não 
tivesse qualquer interesse em seu próprio valor ou em suas con-
sequências. Como se o edifício científico do mundo físico não 
fosse (...) o trabalho coletivo mais belo e fascinante da mente 
humana.” (Snow, 1995, p. 32)

O diagnóstico de Snow é, de fato, mais desconcertante para as pretensões 
dos praticantes da cultura tradicional. Pior do que ter a imaginação embotada 
ou ter que se contentar com um grau menor de satisfação dos interesses na 
vida social, moral e psicológica, bem pior do que tudo isso é ser ignorante de 
um aspecto decisivo do mundo e ainda assim orgulhar-se da sua deplorável 
condição...

Mas a ignorância do lado dos intelectuais e literatos não se verifica 
apenas em sua incapacidade de compreender “o trabalho coletivo mais belo e 
fascinante da mente humana”. Há mais coisas que eles ignoram solenemente:

“Se deixarmos de lado a cultura científica, então o resto dos 
intelectuais ocidentais nunca tentou, quis ou conseguiu compre-
ender a Revolução Industrial, muito menos aceitá-la. Os inte-
lectuais, particularmente os literatos, são ludditas naturais. (...) 
[E]m todo o Ocidente, a primeira onda da Revolução Industrial 
rebentou sem que ninguém percebesse o que estava aconte-
cendo. Claro que era (...) de longe a maior transformação na 
sociedade desde a descoberta da agricultura. De fato, essas 
duas revoluções, a agrícola e a científico-industrial, são as úni-
cas mudanças qualitativas na vida social que o homem jamais 
conheceu. Mas a cultura tradicional não a notou, ou quando a 
notou, não gostou do que viu.” (Snow, 1995, p. 41-42)

A cultura tradicional sempre foi, assim, também incapaz de compreender 
a “aplicação da ciência real à indústria” e, ao menos para o autor de “As Duas 
Culturas”, “nunca houve algo tão necessário de ser compreendido” (Snow, 
1995, p. 48). Todavia, nesse gênero particular de ignorância (e de presunção 
por tal ignorância), os intelectuais não estiveram sozinhos. Uma parte 
significativa dos cientistas também desdenhou a segunda revolução industrial, 
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marcada pela massiva aplicação da ciência aos processos industriais. Snow 
reconhece que, durantes os seus anos de formação em Cambridge, fez parte da 
geração de cientistas que pensava ser a ciência aplicada “uma ocupação para 
mentes de segunda categoria”. E ele complementa de modo auto-biográfico: 
“Tínhamos orgulho de saber que a ciência que fazíamos não poderia (...) ter 
nenhuma utilidade prática. Quanto mais firmemente declarássemos isso, mais 
superiores nos sentíamos.” (Snow, 1995, p. 52)

De modo geral, é inegável que a inclinação de Snow é  creditar a intensa 
“divisão cultural” experimentada pelo ocidente às atitudes dos protagonistas 
da cultura tradicional mais do que às atitudes da sua contraparte científica. 
Esse pendor pela cultura científica, entretanto, não passaria incólume pelos 
juízos de seus críticos. Quatro anos após a publicação da sua conferência 
original, Snow publicou uma espécie de posfácio à sua conferência, com o 
título “As Duas Culturas: Uma Segunda Leitura”. Entre os pontos revisados 
à luz das críticas recebidas, destaca-se o seu reconhecimento de que fora 
incapaz de perceber que estava em curso naquele início dos anos 60 do século 
XX o desenvolvimento de uma espécie de “terceira cultura”. Precisamente, 
Snow refere-se às disciplinas típicas das atuais ciências sociais (história social, 
sociologia, demografia, ciência política e economia, entre outras) e lamenta 
que tenha omitido a sua importância, em virtude de estar “condicionado a 
suspeitar de tudo menos das disciplinas intelectuais estabelecidas...” (Snow, 
1995, p. 95)2 Ele sugere que os protagonistas dessa terceira cultura devem 
manter boas relações com a cultura científica para que sejam capazes de 
enfrentar os desafios aos quais sucumbiram os intelectuais da cultura 
não-científica tradicional, quais sejam, compreender (ou, ao menos, não 
menosprezar) a Revolução Industrial ou a aplicação da ciência à indústria. 
Somente assim essa promissora terceira cultura terá dado um passo decisivo 
para se diferenciar das atitudes daqueles que Snow considerou como ingênuos 
e presunçosos “ludditas naturais”.3

A urgência de uma terceira cultura justifica-se por razões tanto intelectuais 
quanto práticas. Aliás, parte do esforço de Snow é  mostrar que as primeiras 

2 Mas notem que, apesar de reconhecer tardiamente o valor dessa “terceira cultura” para o seu problema, Snow 
ainda não a tem na conta de uma “cultura científica” nos mesmos termos em que teria, por exemplo, a física do 
seu tempo. Ele jamais sugere, por exemplo, que as atuais ciências sociais sejam disciplinas tipicamente científicas.

3 Os ludditas integravam um movimento que floresceu na Inglaterra, entre 1811 to 1816, e que tinha como obje-
tivo destruir o maquinário empregado na indústria têxtil. Não se submetiam à autoridade do rei britânico; apenas 
prestavam obediência ao seu próprio rei, o Rei Ludd, um operário chamado Ned Lud. Segundo Pynchon, o uso que 
Show faz do termo “luddita” é “claramente polêmico, desejando significar um medo e um ódio irracionais da ciên-
cia e da tecnologia. Os ludditas são imaginados, dessa perspectiva, como contra-revolucionários da mesma ‘Revo-
lução Industrial’ que sua versão mais moderna ‘nunca tentou, quis ou conseguiu compreender’.” (Pynchon, 1984)
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razões não deveriam ser sobrepostas às  últimas. Afinal, esse havia sido o 
equívoco cometido igualmente por intelectuais e cientistas. Quando, enfim, 
uma terceira cultura capaz de compreender os “efeitos humanos” da mais 
recente Revolução científico-industrial estiver consolidada, segundo os 
prognósticos de Snow, “algumas das dificuldades de comunicação serão por 
fim abrandadas, pois essa cultura deve, exatamente para cumprir sua tarefa, 
estar em boas relações com a cultura científica.” (Snow, 1995, p. 95) E o 
próprio Snow arremata: “é perigoso ter duas culturas que não podem ou 
não querem comunicar-se entre si. Numa época em que a ciência determina 
grande parte do nosso destino, ou seja, se vivemos ou morremos, essa falta 
de comunicação é perigosa nos termos mais práticos.” O domínio das razões 
práticos amplia-se aqui a ponto de abarcar mesmo os processos políticos mais 
externos ao mundo acadêmico. Isto porque Snow acredita que “às vezes, e 
talvez com frequência, a lógica da ciência aplicada é modificar ou moldar o 
próprio processo político.” (Snow, 1995, p. 126)

II
 
A “segunda leitura” de Snow da sua conferência de 1959, portanto, havia 

conferido ares mais otimistas às suas análises sobre a divisão cultural que 
assola o ocidente. Basta considerar suas observações e expectativas sobre uma 
terceira cultura destinada a restabelecer a comunicação através do abismo 
crescente entre as culturas tradicionais e científicas. Esse modo de caracterizar 
a urgência de uma terceira cultura oferece-me a ocasião para retornar ao 
meu ponto central, que consiste no lugar a ser ocupado pela filosofia num 
cenário cultural tão radicalmente cindido entre duas perspectivas distintas 
e, quando abandonadas às suas próprias dinâmicas internas, irreconciliáveis. 
Reconheço que é difícil resistir à tentação de destinar à filosofia uma posição 
intermediária entre ambas as perspectivas opostas. Em outras palavras, nesse 
debate, nada pode ser mais apropriado à filosofia do que a missão que Snow 
reservou a uma terceira cultura. Nesse papel, da filosofia deve-se esperar que 
ela possa contribuir para promover a comunicação entre os diferentes atores 
e produtos culturais, atuando ao mesmo tempo como mediadora e como 
intérprete4.

4 Em linhas gerais, esse foi, por exemplo, o programa proposto por Habermas no ensaio “A filosofia como guar-
dador de lugar e intérprete” (Habermas, 2003). Sobre a proposta de Habermas, Repa esclarece que a função de 
mediação atribuída à filosofia não se limita “à mediação entre ciência e práxis cotidiana”; ela se estende também 
às “esferas da moral e do direito, da arte e da crítica de arte com esta mesma práxis, de modo que possa recompor 
aí os momentos diferenciados da razão.” (Repa, 2009, p.)
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Todavia, antes de considerar diretamente essa sugestão sobre o lugar e 
o papel da filosofia, devo reconhecer o exíguo consenso que uma imagem 
como essa poderia atualmente alcançar. Via de regra, diante do cenário 
bipartido construído por Snow, prefere-se pensar que a filosofia deveria se 
aliar do lado da cultura literária, dos intelectuais, numa palavra, da mais 
aclamada tradição. Afinal, a filosofia deve mesmo abster-se de reivindicar 
para si relevância do ponto de vista prático, tecnológico ou político, sob pena 
de macular suas reiteradas tentativas de perscrutar a Razão ela mesma, isenta 
de qualquer vicissitude histórica ou local. Enganam-se, portanto, aqueles 
que suspeitam que a filosofia possa de algum modo aclimatar-se à cultura 
científica, ao métier daqueles que “trazem o futuro nos ossos” e respondem 
de pronto aos apelos da produção da vida material e política. Óbvio que, em 
princípio, a filosofia não é literatura nem o ofício dos filósofos e estudiosos da 
filosofia confunde-se tão estreitamente com o ofício dos literatos e estudiosos 
da literatura. Portanto, se a filosofia não guarda nenhuma afinidade com a 
cultura científica, do mesmo modo ela não parece pode ser imediatamente 
acolhida no âmbito da cultura literária. Mas, para não abandonarmos tão 
precocemente essa linha de argumentação, vejamos se, com alguns pequenos 
arranjos ad hoc, podemos ampliar o conceito dessa segunda cultura de 
maneira que nela se possa incluir também (uma certa maneira de conceber) 
a filosofia.

Talvez não haja forma mais direta de promover vínculos inexpugnáveis 
entre a filosofia e a cultura literária do que evocando a sua pertinência 
exclusiva àquilo que se convencionou chamar de humanidades. Para ilustrar 
e desenvolver esse ponto, tomarei parte dos argumentos articulados por 
Renato Janine Ribeiro em defesa da sua proposta de criação de um curso 
de graduação em Humanidades na USP. Não me interessa, obviamente, o 
projeto pedagógico ou acadêmico do curso, mas apenas o que Janine Ribeiro 
compreende por “humanidades” e como a filosofia e a ciência devem situar-
se em relação a elas. Segundo seu proponente, o curso destina-se a favorecer 
um “poliglotismo cultural”. Nada mais urgente e necessário num cenário 
dilacerando pela renovada “divisão cultural” e incomunicabilidade entre seus 
atores. Mas não é exatamente esse o diagnóstico que motiva a terapia do 
poliglotismo cultural proposta por Janine. Ele aposta que nas humanidades 
para “alavancar as Ciências Humanas e Sociais” justamente porque estão mais 
bem aparelhadas para romper e questionar o “confinamento das diversas 
teorias”. Tal confinamento, segundo Janine, exprime-se sobretudo do ponto 
de vista linguístico e manifesta-se “quando uma língua – por exemplo, a de 
uma ciência – aparece como a única ferramenta pela qual um pesquisador, 
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ou um estudante, ou mesmo qualquer pessoa, aborda o mundo” (Ribeiro, 
2001, pp. 33-34). Superar o monoglotismo e encontrar uma “saída rumo ao 
poliglotismo cultural” (Ribeiro, 2001, p. 34) seriam, portanto, os desafios que 
as humanidades estariam em melhores condições de enfrentar e, assim, servir 
ao futuro das ciências humanas e sociais. Mas o que seriam as humanidades, 
para Janine, se delas se excluem às chamadas ciências sociais (sociologia, 
antropologia, ciência política, economia etc.)? Seriam, nominalmente, as 
artes, a literatura e, voilá, a filosofia. E o que podem ter em comum disciplinas 
e práticas tão diversas? Sintomaticamente, Janine acredita que o primeiro 
traço de identidade entre as artes, a literatura e a filosofia é o fato de que 
nenhuma delas é uma ciência. Em segundo lugar, justamente por não serem 
ciências, as humanidades têm uma trajetória histórica de longo percurso. Isso 
significa que, não sendo “passíveis de refutação”, o seu passado perdura e seu 
“corpus constitui um patrimônio” – isto é, constitui a tradição, que seria o 
termo mais exato para nomear o corpus constituído pelas humanidades, mas 
deve-se evitá-lo por seu “peso conservador” (Ribeiro, 2001, p. 35). Por fim, 
em terceiro lugar, as humanidades não são, ao contrário das ciências, um 
produto da modernidade. Como tal, é um traço característico da ciência estar 
voltada ao objetivo de “dominar a natureza a fim de nos tornar seus ‘senhores 
e donos’”; ao passo que as humanidades não “têm maiores efeitos fora de si 
mesmas.” (Ribeiro, 2001, p. 36)

É dispensável dedicar mais espaço para inventariar os pontos em que as 
palavras acima correspondem à imagem que Snow fizera da cultura literária 
ou tradicional. Na caracterização de Janine, as humanidades são a própria 
encarnação da cultura tradicional naquilo que ela tem, segundo a avaliação 
nada imparcial de Snow, de mais anti-científico, anti-moderno ou anti-
pragmático. E, de acordo com a mesma caracterização, as humanidades 
deveriam estar orgulhosas disso; orgulhosas por trazerem a tradição – ou, 
se preferir, o patrimônio – nos ossos. Inútil, portanto, prosseguir apontando 
os pontos de convergência entre as humanidades segundo Janine e a cultura 
tradicional segundo Snow. Mesmo porque, mais adiante, somos surpreendidos 
pelas seguintes observações do professor uspiano:

“O leitor mais atilado terá percebido que, ao usar das Huma-
nidades como porta de entrada, ao relativizar a certeza e a 
verdade como desideratos, ao lançar uma dúvida sobre a pos-
sibilidade de totalizar o conhecimento, ao considerar os estudos 
sobre a narrativa como fecundos para as ciências humanas, há 
um uso de algumas idéias associadas ao que se chama de o 
pós-moderno. Por ‘pós-moderna’ se entende aqui, estritamente, 
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uma perspectiva que nega que existam objetos dados e prontos 
da ação humana – mostrando, ao contrário, como os grandes 
valores e temas da modernidade foram construídos num pro-
cesso de constante construção de verdades que, por sua vez, 
davam à ação uma ilusão de legitimidade, de única possível: é 
por isso que o pós-moderno vem junto com uma valorização da 
diferença e uma generalização da suspeita sobre as verdades 
aceites.” (Ribeiro, 2001, p. 60)

Dificilmente, encontraríamos um testemunho mais convincente das 
palavras de Snow; um testemunho de que esse “sabor não-científico 
muitas vezes, muito mais do que admitimos, está a ponto de se tornar 
anticientífico” (1995, p. 28). Ora, como tornar-se um “poliglota cultural” 
partindo da premissa de que o discurso do seu interlocutor é fruto de um 
longo e recalcitrante engano; é fruto da crença ingênua na certeza e na 
verdade como desideratos da investigação, na possibilidade de totalizar o 
conhecimento, na existência de objetos dados etc.? Como transpor o abismo 
que separa os dois mundos culturais admitindo como ponto de partida que 
verdades são construções e que não dão à ação mais do que uma “ilusão de 
legitimidade”? Não, longe de mim sugerir o contrário de qualquer uma dessas 
teses; não são elas mesmas que me disponho a questionar. O que me pergunto 
é se elas estão bem situadas dentro do edifício argumentativo; se o lugar 
delas é mesmo no início do argumento, ou se ficariam melhor posicionadas 
ao final, quando tivesse dado por encerrada a análise crítica que se espera 
das humanidades e, em particular, da filosofia. A “generalização da suspeita 
sobre as verdades aceites”, assumida como um pressuposto de inspiração pós-
moderna5, parece prestar-se mais ao preconceito e à intolerância do que ao 
almejado “poliglotismo cultural” e à crítica.

Claro que estou carregando nas tintas com a finalidade de servir-me do 
ideário pós-moderno como ilustração esquemática da atitude que, embora 
egressa do campo das ciências humanas e das humanidades, nada tem a ver 
com o programa para uma terceira cultura nos termos pensados por Snow. A 
mim, importa notar que a versão pós-moderna das humanidades reedita os 
mesmos anátemas proferidos pela cultura tradicional contra tudo que esteja 

5 O autor tem o cuidado de esclarecer que atribui ao pós-moderno um valor apenas heurístico, evitando afirmar 
que “as coisas sejam assim, mas que elas podem, assim, funcionar” (Ribeiro, 2001, p. 61) – observação sobre o 
caráter dos argumentos que, por si mesma, denuncia uma tese pós-moderna, isto é, a desconfiança sistemática 
sobre qualquer discurso que pretenda revelar como “as coisas sejam”. Contudo, creio que, ainda que seja um 
mero recurso heurístico, este “sabor” pós-moderno esteja a ponto de se tornar anti-moderno, do mesmo modo 
que o “sabor não-científico” da cultura tradicional, na avaliação de Snow, esteve sempre a ponto de se tornar 
anticientífico.
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minimamente relacionado à cultura científica, sobretudo se essa estiver 
materializada em suas aplicações tecnológicas e industriais. A diferença 
entre ambas as versões das humanidades é apenas a sua posição em relação à 
modernidade: a primeira é pré-moderna, a segunda é pós-moderna. O desafio, 
creio eu, seria cogitar a possibilidade de as humanidades serem encaradas 
como modernas, sem qualquer prefixo, assim como seriam as ciências e suas 
aplicações. Mas, antes de passar às condições para uma tal versão moderna das 
humanidades, quero acrescentar uma última palavra sobre o que considero 
mais desastroso na versão pós-moderna das humanidades.

Nada é mais representativo da modernidade do que a crítica. A 
interpretação pós-moderna da ciência e da técnica afasta-se desse ideal, na 
medida em que se desenvolve a partir de pressupostos que promovem mais 
a estigmatização do progresso técnico do que a sua compreensão. O tipo de 
estigmatização do progresso técnico promovido pelo ideário pós-moderno 
tem forte identidade com o que Gerard Lebrun, seguindo Jean-Pierre Séris, 
chamou de tecnofobia. A meu ver, de forma irreparável, Lebrun sustenta assim 
a incompatibilidade entre esse tipo de “pedagogia fóbica” e uma autêntica 
crítica da razão técnica:

“Criticar jamais foi sinônimo de diabolizar: Ao usarem a pala-
vra crítica, nem Marx nem Kant pregavam uma caça às bruxas. 
Para eles, criticar era apontar os limites de validade de um dis-
curso que só tivera condições de se desenvolver na ignorância 
ingênua desses limites. Os anátemas proferidos pelos ‘tenófo-
bos’ nos afastam de uma crítica empreendida nesse espírito de 
rigor.” (Gerard Lebrun, “Sobre a Tecnofobia”, p. 472)

Eis, portanto, o projeto crítico moderno inspirado em Kant, Marx e tantos 
outros para quem “criticar jamais foi sinônimo de diabolizar”: investigar as 
condições de validade – uma investigação que somente se justifica se algo 
puder satisfazer a essas condições, isto é, se elas forem, ainda que idealmente, 
realizáveis. Bem diferente disso é impugnar a priori qualquer pretensão à 
validade, à verdade, ao conhecimento. Embora eu não disponha ainda de todos 
os elementos para sustentar tal afirmação, quero adiantar que o viés mais 
promissor para a filosofia demarcar o seu lugar e o seu papel num universo 
cultural polarizado pela modernidade e pela tradição é justamente encarando 
sua tarefa de mediadora e intérprete, mais preocupada em compreender e 
criticar do que em reformar e instruir qualquer um dos polos rivais.
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III
 
Parece que a versão pós-moderna das humanidades – e, no seu interior, 

da filosofia – revelou-se uma forma sofisticada e renovada de colocar em 
marcha os mesmos expedientes que produziram o cenário que, há 50 anos, 
Snow diagnosticou como sendo o de uma profunda “divisão cultural”. Sugeri 
acima que a integração da filosofia à agenda da “terceira cultura”, de cuja 
emergência Snow se deu conta quatro anos após ter escrito “As Duas Culturas”, 
estava condicionado à possibilidade dela contribuir para compreender – e 
criticar – a revolução científico-industrial em curso desde, pelo menos, a 
metade do século passado. Creio que muito já se fez nesse sentido desde 
que Snow proferiu sua conferência em 1959. O final da década seguinte, os 
anos 60, em especial, foi particularmente profícuo. Nessa época, consolidou-
se a institucionalização de uma disciplina filosófica devotada integralmente a 
essa tarefa. Refiro-me à filosofia da ciência. É verdade que ela havia surgido 
três décadas antes, como filosofia científica, pelas mãos habilidosas, mas nem 
sempre imparciais, dos positivistas lógicos de Viena. Mas foi com a publicação 
da versão inglesa da Lógica da Investigação Científica (1959), de Karl 
Popper, e a Estrutura das Revoluções Científicas (1962), de Thomas Kuhn, 
que a filosofia da ciência adquire uma agenda de problemas e padrões de 
solução que a habilita se destacar de suas congêneres, tais como a teoria do 
conhecimento, a filosofia da linguagem, a filosofia da matemática e mesmo 
a lógica. Quero concluir esta reflexão sobre a célebre conferência de Snow 
discutindo um conceito introduzido pela filosofia da ciência de Thomas Kuhn 
e a maneira como ele pode ser encarado como uma realização exemplar da 
agenda proposta para a emergência de uma terceira cultura.

O conceito a que me refiro é o conceito de incomensurabilidade. Trata-se 
de um dos conceitos mais populares (ao lado dos insuperáveis paradigma e 
revolução científica) da obra seminal de Kuhn e ao qual ele, de longe, dedicou 
mais tempo ao esclarecimento e reformulação. Não tenho espaço aqui para 
discutir todos os meandros das críticas e das respostas e revisões que se 
seguiram. Vou apenas apresentar, grosso modo, uma das maneiras como Kuhn 
passou a apresentar e justificar a incomensurabilidade, por volta dos anos 
80 do século passado. Minha expectativa é que esse conceito, à medida que 
exemplifique a realização da agenda da terceira cultura, ofereça também a 
oportunidade para avaliar mais amplamente as expectativas posteriores de 
Snow sobre um diálogo entre as duas culturas.

A incomensurabilidade kuhniana deve, à primeira vista, responder por um 
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dos efeitos mais notáveis da mudança paradigmática, que caracteriza uma 
revolução científica. Tal efeito é o fato de que, no período seguinte a uma 
transição entre paradigmas distintos num mesmo campo de investigação, 
as eventuais dissensões entre os seus praticantes sejam marcadas pelo 
completo colapso da comunicação entre eles. Isso supõe, obviamente, que 
as dissensões nessas circunstâncias resultem de alinhamentos dos cientistas 
em grupos que, entre si, não compartilhem as mesmas concepções sobre as 
possíveis soluções para a crise que desencadeou a mudança de paradigma. 
Entre as concepções rivais em disputa, encontra-se muitas vezes aquela 
que se aferra ao antigo paradigma e se recusa a abandoná-lo, por confiar 
que, se corretamente desenvolvido, ele mesmo poderia dissipar a crise em 
que se encontra circunstancialmente mergulhado. Surge, então, entre o 
discurso desses eventuais partidários do antigo paradigma e o dos seus rivais 
partidários de distintos candidatos ao posto de novo paradigma uma radical 
incomensurabilidade semântica. Cada um dos lados em disputa emprega um 
léxico próprio, resultado do modo distinto como cada qual recorta o mundo em 
categorias ontológicas distintas. De nada adianta presumir que a comunicação 
entre proponentes de paradigmas rivais possa ser restabelecida graças à 
intervenção de uma linguagem universal, trans ou interparadigmática, na qual 
todos os léxicos particulares pudessem ser igualmente traduzidos. Da mesma 
forma, é inócuo reivindicar que, entre cada par de léxicos rivais, se possa 
operar uma tradução mútua. Kuhn dedica longos e complexos argumentos 
à radicalização dos efeitos da tese da indeterminação da tradução de Quine 
e à refutação da tese da fixação da referência de Kripke, Putnam e Kitcher.

Tudo isso diz respeito, por enquanto, aos efeitos da incomensurabilidade 
analisados diacronicamente. Kuhn estende, em seguida, esses mesmos efeitos 
para análises sincrônicas das práticas científicas. Mudanças revolucionárias 
resultam muitas vezes “em mais especialidades cognitivas ou campos 
de conhecimento do que havia antes”, isto é, no surgimento de novas 
especialidades científicas, cada qual instituindo suas próprias publicações 
especializadas, suas próprias sociedades profissionais, seus próprios 
departamentos universitários. Quando isso ocorre, seja por divisão interna 
seja por fusão externa, cada novo campo constitui o seu léxico distinto e, 
Kuhn acrescenta, “não há língua franca capaz de expressar, em sua totalidade, 
o conteúdo de todos eles, ou mesmo de algum par.” (Kuhn, 2006, p. 124)

Dito isso sobre a incomensurabilidade sincrônica entre as comunidades 
científicas insuladas sob o rótulo de sua respectiva especialidade, voltemo-
nos então às observações que podem faz refluir as expectativas de Snow. A 
mais significativa é a seguinte:
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“Para qualquer um que dê valor à unidade do conhecimento, 
esse aspecto da especialização – a divergência lexical ou taxo-
nômica, com as decorrentes limitações na comunicação –  é uma 
condição a ser deplorada. Mas tal unidade pode ser, em prin-
cípio, um objetivo inatingível, e buscá-la com obstinação pode  
muito bem colocar em risco o crescimento do conhecimento. A 
diversidade lexical e o limite que, obrigatoriamente, ela impõe à 
comunicação podem ser o mecanismo isolador necessário para 
o desenvolvimento do conhecimento. Muito provavelmente, é a 
especialização resultante da diversidade lexical que permite às 
ciências, vistas em conjunto, resolver os quebra-cabeças susci-
tados por um domínio de fenômenos naturais mais amplo do 
que uma ciência lexicalmente homogênea poderia alcançar.” 
(Kuhn, 2006, p. 125)

Proponho que se leia tais considerações de Kuhn como um obstáculo 
intransponível ao tipo de comunicação intercultural proposta por Snow e 
a fortiori ao “poliglotismo cultural” idealizado por Janine. Para que sejam 
assim pensadas, basta atentar ao fato de que o obstáculo à comunicação 
intercultural surge não de uma assimetria com respeito aos sentimentos de 
um ou de outro lado sobre seus laços com o passado ou com o futuro. É 
verdade que o crescimento ou o desenvolvimento do conhecimento depende 
estritamente desse tipo de insulamento lexical. Mas não apenas isso. O léxico 
é a unidade que “mantém coesa a comunidade e, simultaneamente, a isola 
de outros grupos”. Portanto, o único modo de apropriar-se de um léxico é 
integrar-se ao grupo cuja unidade está estruturada sobre ele, mas isso sempre 
sob a condição de isolar-se dos demais grupos estruturados sobre outros 
léxicos.

A relação entre especialização e insulamento lexical defendida por Kuhn 
tem, entretanto, uma contraparte bastante auspiciosa para dissolver o 
impasse apontado por Snow. A primeira boa notícia é que podemos substituir 
o uso vago de “cultura” pelo uso mais preciso de “léxico”; e entre ambos 
os usos não ocorre um simples alternância terminológica. O conceito de 
léxico permite refinar nossa compreensão sobre qual a unidade correta para 
apreender aquilo que intuitivamente identificamos como sendo a ciência (ou 
a cultura literária ou as humanidades). Em outras palavras, apreende-se e 
compreende-se mais correta e completamente o que é a ciência quando a 
identificamos ao uso compartilhado de um léxico e da estrutura taxonômica 
a ele associado, do que quando a identificamos a atitudes, abordagens e 
postulados comuns, que são os ingredientes mais visíveis daquilo que Snow 
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chama de cultura. Mas, quando assim procedemos – e esta é a segunda 
boa notícia –, descobrimos que não deveria haver apenas duas, mas muitas 
culturas – ou léxicos, para ser mais preciso. Cada especialidade científica 
particular, deve ser compreendida com uma unidade lexical distinta, visto que 
os seus membros – e somente eles – compartilham aquilo que exclusivamente 
lhes permite ter uma comunicação plena. Portanto, aquilo que Snow chamou 
genericamente de “cultura científica” deve ser melhor definido como uma 
multiplicidade de espécies distintas de conjuntos de categorias lexicais, tão 
irrestritamente irredutíveis e incomensuráveis entre si que mal se poderia crer 
que pertencem ao mesmo gênero de coisas. Desse ponto de vista, o gênero 
“ciência” é uma grande e frágil abstração.

Deve haver, todavia, um ponto de vista alternativo àquele em que se 
dispõem lado a lado os diversos discursos especializados. Se não houver algo 
dessa natureza, a partir de que estrutura lexical particular o próprio Thomas 
Kuhn constrói afinal o seu discurso? De que lugar pode alguém discursar 
sobre os vários léxicos particulares? Ora, encontramos aqui o lugar do que 
é propriamente filosófico, do que é crítico e estipulativo das condições de 
validade dos diversos conjuntos lexicais particulares. Sugiro que esse lugar 
seja descrito como sendo uma espécie de nível metalexical, o nível discursivo 
que transcendente, por exemplo, aos diversos discursos das disciplinas que 
constituem o objeto próprio da filosofia da ciência. No (meta)léxico kuhniano 
– diferentemente, por exemplo, do (meta)léxico positivista ou popperiano 
–, o gênero ciência não tem existência no nível dos léxicos-objeto; o que 
se costuma chamar de ciência é, de fato e de direito, um conjunto tão 
heterogêneo de léxicos, cada qual relativo a uma determinada especialidade, 
que somente para fins de análises poderiam ser reunidos sob a uma mesma 
rubrica comum.

Kuhn pode ser, assim, justificadamente acusado de ter dissolvido o impasse 
apontado por Snow da maneira mais dramática possível: estilhaçou um dos 
seus pólos numa infinidade de unidades lexicais autônomas e, ainda mais, 
reduziu a uma ilusão irrealizável o diálogo e a comunicação plena entre os 
membros de comunidades científicas ou lexicais distintas. Sobre o poliglotismo 
cultural projetado por Janine, os efeitos devastadores das análises de Kuhn 
talvez não sejam menores. O monoglotismo é o destino inalienável de qualquer 
especialização científica. Todo poliglotismo terá que ser transitório, sob pena 
de se degenerar no mais absoluto silêncio epistêmico. Dessa perspectiva, 
surge algo bastante paradoxal: se um curso como o projetado por Janine for 
bem sucedido, ele deverá mais cedo ou mais tarde formar... especialistas! Ora, 
especialistas são monoglotas, e são assim reconhecidos, pois dominam um e 
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apenas um léxico e nada mais. Foi isso que os paradoxais “especialistas” em 
interdisciplinariedade perceberam há muito tempo...

Por fim, uma última palavra conclusiva sobre o lugar e o papel da filosofia 
diante do quadro originalmente traçado por Snow e das suas expectativas 
quando ao futuro desse quadro. O trabalho crítico e analítico de Kuhn 
ilustra o modo como a filosofia pode responder aos desafios próprios de uma 
terceira cultura. O conceito kuhniano de incomensurabilidade ampliou e 
refinou nossa compreensão das mudanças científicas e de suas implicações 
linguísticas e institucionais. Ele nos permitiu compreender, entre outras 
coisas, por que mesmo a filosofia seria incapaz de se oferecer com um léxico 
universal destinado a restituir a comunicação e o diálogo entre cientistas e 
intelectuais membros de comunidades lexicais distintas. Nesse ponto, estamos 
irreversivelmente insulados em nossos próprios idiomas especializados. Nosso 
único consolo é que agora sabemos disso não como o resultado de um 
destino cruel ao qual nossa fraca disposição moral foi incapaz de resistir ou 
ao qual a nossa reiterada ignorância findou por nos reduzir. Kuhn suprimiu-
nos a culpa de nos vermos privados do paraíso interdisciplinar, intercultural 
ou interlexical. Eis um passo decisivo para o “desencantamento do mundo” 
epistêmico que somente a modernidade poderia nos proporcionar. 
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A questão da técnica a partir de 
Nietzsche e Descartes

Resumo Em “A questão da técnica”, Heidegger introduz seu tema através de 
uma sutil distinção entre a técnica e a essência da técnica, bem como de uma 
distinção, não menos sutil, entre correto e verdadeiro. Por correto podemos 
acreditar que Heidegger entende o mesmo que diz se aplicar à historiologia, 
aquela que vê entre Nietzsche e Descartes um abismo que impossibilita qualquer 
comparação entre ambos. Da mesma forma, podemos equiparar o verdadeiro 
àquilo que serve de objeto à meditação histórica, a qual identifica, por seu 
lado, Nietzsche e Descartes como representantes da metafísica moderna. De 
fato, é na “essência” que Heidegger vê ocasião para tal comparação, e não 
nas constatações historiológicas. Assim, no contexto da discussão sobre a 
técnica, Heidegger procura ultrapassar as interpretações correntes da mesma 
em direção à sua essência e, em última instância, à essência da modernidade. 
Neste ínterim, surge a oportunidade de relacionar a análise que Heidegger 
faz da técnica moderna com sua análise da metafísica moderna. Este é, com 
efeito, o objetivo de nosso itinerário.

Palavras-chave Descartes; Heidegger; Nietzsche; técnica.

Nietzsche e Descartes
 
É em Heidegger que encontramos uma possível comparação entre Nietzsche 

e Descartes, comparação que, resguardadas as devidas desproporções, tem 
pelo menos na visão de Heidegger uma legitimidade assegurada. Quanto às 
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desproporções, Heidegger as afasta para a historiologia, “que pode facilmente 
constatar o fato de haver entre Descartes e Nietzsche um espaço de 250 
anos” e “apontar para o fato de Nietzsche defender evidentemente outras 
‘doutrinas’” e “mesmo se voltar com toda incisividade contra Descartes” 
(HEIDEGGER, 2007, p. 110).

Sem se opor a estas constatações de fato que apontam para uma diferença 
entre Nietzsche e Descartes, Heidegger pretende ultrapassá-las, por assim 
dizer, de direito, no sentido de uma “mesmidade no essencial”  (HEIDEGGER, 
2007, p. 111) entre essas diferenças mesmas, opondo à  historiologia uma 
meditação histórica, ou seja, uma meditação que se apóia na “essência da 
metafísica ocidental” (HEIDEGGER, 2007, p. 93), justamente o que o permite 
a comparação em questão, já que tanto Descartes quanto, para Heidegger, 
Nietzsche, pertencem à história dessa metafísica.

Ora, pertencendo ou não a essa história, o fato é que Nietzsche constrói 
seu pensamento a partir dela, na medida em que procura analisar cada um 
de seus momentos sob o mesmo critério, a saber, o pensamento valorativo. 
Assim, Nietzsche não só assume para si o papel de pensar valorativamente, 
como identifica em toda história da filosofia este caráter valorativo. Da 
mesma forma, Nietzsche não apenas traz à tona o elemento da vontade de 
poder, como, por força disto, pode pensar retrospectivamente a história da 
filosofia como manifestação da vontade de poder, “ainda que tacitamente” 
(HEIDEGGER, 2007, p. 80), Nietzsche diria fisiologicamente.

Por exemplo, ao tratar dos ideais ascéticos, Nietzsche afasta uma 
aparente autocontradição dos mesmos como ‘vida contra vida’, em favor 
desta constatação: “esse padre ascético, esse aparente inimigo da vida, esse 
negador – faz parte, precisamente, das grandíssimas forças conservadoras e 
criadoras-de-sim da vida” (NIETZSCHE, 1983, p. 315).

Com efeito, o raciocínio nietzschiano a respeito da instauração de 
valores, como é o caso dos ideais ascéticos, leva frequentemente a identificar 
aí a vontade de poder, pois é justamente neste ínterim que o pensamento 
nietzschiano se dá. A própria tarefa genealógica que Nietzsche se impõe 
não consiste senão em desvendar, por trás de uma instauração de valor, uma 
respectiva vontade de poder.

Não obstante, aí onde Nietzsche parece se deter é justamente o ponto a 
partir do qual Heidegger procura questioná-lo e, assim, “Aquilo que vale como 
certo para Nietzsche transforma-se em questão para nós...”. Certamente, se 
a vontade de poder repousasse em pressupostos mais fundamentais, seriam 
estes pressupostos que Heidegger questionaria, de modo a questionar ipso 
facto tudo aquilo que deles se deriva: “...De maneira correspondente a 
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essa questão, a derivação nietzschiana do pensamento valorativo também 
permanece questionável para nós” (HEIDEGGER, 2007, p. 84).

Na verdade, o que Heidegger quer apontar com isso é a unilateralidade 
da perspectiva nietzschiana, o que, longe de qualquer intenção depreciativa, 
Heidegger sublinha como preferível a uma pretensa universalidade 
(HEIDEGGER, 2007, p. 82-83). Unilateralidade quer dizer que Nietzsche 
percebe algo que nenhum filósofo antes dele percebe, pois lança sobre o 
passado um ponto de vista que só se torna possível em seu presente, no 
presente de Nietzsche. Uma visão historiológica, ao contrário, porque não 
é e não pode ser unilateral, percebe sempre e só pode perceber sempre as 
mesmas coisas.

Heidegger assume, pois, que mesmo a sua interpretação da história da 
metafísica, na qual ele inclui Nietzsche, não é menos unilateral do que aquela 
interpretação nietzschiana:

 
“nós também não podemos nos colocar fora da história e do 
‘tempo’ para considerar o que foi essencialmente a partir de um 
ponto de vista absoluto, como que sem uma ótica determinada 
e, por isso, sem ser necessariamente unilateral” (HEIDEGGER, 
2007, p. 85).
 

Mas qual é, basicamente, a tese de Heidegger? Ora, se para Nietzsche 
toda instauração de valor remete a uma vontade de poder, Heidegger se vê 
autorizado a considerar a filosofia nietzschiana como a metafísica da vontade 
de poder. É nesse sentido que Heidegger vê em Descartes um precursor de 
Nietzsche e abre espaço em seus cursos sobre este filósofo para expor as 
teses cartesianas, a fim de viabilizar “a intelecção da origem metafísica do 
pensamento valorativo”  (HEIDEGGER, 2007, p. 111).

Entretanto, pode-se perguntar com que direito Heidegger pode falar da 
mesma maneira de Nietzsche e de Descartes. E a resposta é que ele pode falar 
de Nietzsche e de Descartes da mesma maneira que fala de Protágoras, isto é, a 
partir de um mesmo “solo” (HEIDEGGER, 2007, p. 99) comum aos três filósofos. 
Desta maneira, a confrontação de Nietzsche com as teses cartesianas se faz 
sob a jurisprudência de uma comparação prévia destas teses com Protágoras: 
“o próprio intuito desta contraposição era, em verdade, justamente tornar 
visível naquilo que ao que parece é totalmente desigual não o igual, mas o 
mesmo, e, com isso, a essência una velada da metafísica...”. Esta essência una 
permanece velada, segundo Heidegger, para o próprio Nietzsche, porquanto 
Nietzsche não pode se tornar autoconsciente de sua metafísica, porque o que 
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Nietzsche entende por metafísica não  é o que Heidegger entende aqui pelo 
termo; por isso, Heidegger prossegue:

 
“...conquistando sobre esse caminho um conceito de metafísica 
mais originário em relação à interpretação apenas moral, isto 
é, em relação à interpretação da metafísica determinada pelo 
pensamento valorativo levada a termo por Nietzsche” (HEIDEG-
GER, 2007, p. 129).

 
Uma das principais referências, contudo, para Heidegger atribuir a 

Nietzsche a alcunha de metafísica da vontade de poder é sem dúvida o § 36 
de “Para além de bem e mal”:

 
“(...) temos de fazer o ensaio de pôr hipoteticamente a causa-
lidade da vontade como a única. ‘Vontade’, naturalmente, só 
pode fazer efeito sobre ‘vontade’ (...) Suposto, enfim, que desse 
certo explicar toda a nossa vida de impulsos como a confor-
mação e a ramificação de uma forma fundamental da vontade 
– ou seja, da vontade de potência, como é minha proposição 
(...) – com isso se teria adquirido o direito de determinar toda 
força eficiente univocamente como: vontade de potência. O 
mundo visto de dentro, o mundo determinado e designado por 
seu ‘caráter inteligível’ – seria justamente ‘vontade de potência’, 
e nada além disso” (NIETZSCHE, 1983, p. 274-275. Cf. HEIDE-
GGER, 2007, p. 94).

 
O que está em jogo aí é uma radicalização daquilo que Nietzsche 

percebe em toda metafísica precedente, a saber, o antropomorfismo. Porém 
o que Nietzsche percebe é sobretudo a ‘ingenuidade hiperbólica’1 desse 
antropomorfismo que o precede, o qual procura dar formas humanas às 
coisas mesmas. O que Nietzsche critica, pois, não são as formas humanas, 
mas a pretensão de se aplicá-las às coisas mesmas. Como previne Heidegger:

 
“Em uma leitura superficial, a sentença induz de maneira sedu-
tora à opinião de que Nietzsche exigiria (...) uma experiência 
e uma determinação do ente, junto às quais toda e qualquer 
antropomorfização deveria ser evitada. Todavia, justamente 
essa interpretação da sentença seria equivocada; pois não é a 
antropomorfização das coisas que se mostra como o elemento 

1 “Continua sendo sempre a ingenuidade hiperbólica do homem posicionar a si mesmo como o sentido e como o 
critério de valor das coisas” (NIETZSCHE, apud HEIDEGGER, 2007, p. 89).
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falho na ingenuidade, mas o fato de a antropomorfização não 
ser realizada conscientemente.” (HEIDEGGER, 2007, p. 90-91)

 
A novidade de Nietzsche, portanto, está em justamente manter esse 

antropomorfismo com a diferença de se tornar consciente do mesmo. Por 
isso, podemos concluir com Heidegger: “Para Nietzsche, é  com razão que 
acontece o fato de posicionamentos humanos serem transplantados para as 
coisas junto ao estabelecimento dos valores supremos” (HEIDEGGER, 2007, p. 
91). Ora, essa autoconsciência do homem se dá, com Nietzsche, através da 
vontade de poder, tornar-se consciente do homem é tornar-se consciente da 
vontade de poder.

Portanto, é antes de mais nada com essa visão que Nietzsche pode 
ler Descartes. Por um lado, com uma certa aprovação em relação ao 
antropomorfismo, por outro, com a devida ressalva em relação à hipóstase 
desse antropomorfismo nas coisas. É neste ínterim que Heidegger pode 
constatar uma semelhança essencial entre Nietzsche e Descartes, somente a 
partir da qual pode haver uma discordância entre ambos. Pois como Nietzsche 
poderia, neste caso, censurar em Descartes uma inocência em relação ao 
antropomorfismo sem concordar de antemão com esse antropomorfismo 
mesmo?

Esse antropomorfismo radicalizado por Nietzsche, que Heidegger chama 
também de subjetividade, é o mesmo já presente em Descartes. Antes 
de irmos, porém, às considerações heideggerianas acerca do sujeito na 
modernidade, convém identificar, desde já, alguma referência a Descartes na 
obra nietzschiana.

É também em “Para além de bem e mal” que encontramos uma referência, 
ainda que implícita, a Descartes:

 
“Há ainda inofensivos observadores de si, que acreditam que 
há ‘certezas imediatas’, por exemplo, ‘eu penso’, ou, como era 
a superstição de Schopenhauer, ‘eu quero’: como se aqui o co-
nhecer recebesse seu objeto puro e nu para captar, como ‘coisa 
em si’, e nem do lado do sujeito nem do lado do objeto tivesse 
lugar uma falsificação. (...) se eu decomponho o processo que 
está expresso na proposição ‘eu penso’, obtenho uma série de 
afirmações temerárias, cuja fundamentação é difícil, talvez im-
possível, – por exemplo, que sou eu quem pensa, que em geral 
tem de haver algo que pensa, que pensar é uma atividade e 
efeito da parte de uma essência que é pensada como causa, 
que há um ‘eu’, e, enfim, que já está estabelecido firmemente o 
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que se deve designar como pensar – que eu sei o que é pensar.” 
(NIETZSCHE, 1983, p. 271)

 
Chegamos assim a uma confrontação mais direta entre Nietzsche 

e Descartes. Para Heidegger, mais do que representantes da metafísica 
ocidental, ambos tem em comum o fato de pertencerem mais precisamente 
à metafísica moderna. Neste sentido, há mais proximidade entre Nietzsche e 
Descartes do que, por exemplo, entre qualquer um dos dois e Protágoras. O 
que falta à época de Protágoras e, de modo geral, à antiguidade, é a noção de 
sujeito, embora o termo já existisse. Antes de Descartes, porém, o termo tem 
o sentido de subjacência, daquilo que subjaz, “algo que se acha aí defronte 
por si mesmo – são as pedras, as plantas e os animais não menos do que os 
homens” (HEIDEGGER, 2007, p. 105).

Com Descartes, o método exige antes de mais nada o afastamento, 
mesmo que provisório, de toda subjacência, precisamente em favor de uma 
subjetividade, a qual assume o papel de fundamento através da representação. 
Na interpretação heideggeriana do cogito (Cf. DESCARTES, 1983, Discurso do 
Método, Quarta Parte), a representação assume um papel vital. Heidegger 
alerta para uma ambiguidade deste termo, que pode significar tanto o ato de 
representar quanto o que é representado (HEIDEGGER, 2007, p. 112). Neste 
caso, o representar remete não só àquilo que é representado como, também, 
ao que representa, e, desta forma, Heidegger chega do cogitare (representar) 
ao cogito sum, refutando a um só tempo as interpretações mais ou menos 
simplistas do cogito ora como dedução ora como auto-evidência.

Não obstante, Heidegger parece incorrer em uma interpretação não 
menos simplista ao acusar Descartes, no que diz respeito à res cogitans (Cf. 
DESCARTES, 1983, Meditações, Meditação Segunda, § 7), de uma interpretação 
extrínseca da mesma, “na medida em que fala de maneira douta a língua da 
escolástica medieval e divide o ente na totalidade em substantia infinita 
e substantia finita” (HEIDEGGER, 2007, p. 121). Em todo caso, Heidegger 
assegura de qualquer forma, com Descartes, a autenticidade do advento do 
sujeito na modernidade, de tal modo que pode garantir que as críticas que 
Nietzsche investe contra a primeira certeza cartesiana pressupõem justamente 
essa primeira certeza tal como garantida pelo representar.

Se, a partir de Descartes, “a verdade significa agora asseguramento da 
apresentação, ou seja, certeza, e porquanto ser significa agora representidade 
no sentido dessa certeza” (HEIDEGGER, 2007, p. 124), então toda certeza 
reclamada por Nietzsche, ao menos em relação ao cogito, é a mesma certeza 
que já foi reclamada e assegurada por Descartes. Ou seja, no momento em 
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que Nietzsche procura algo mais simples do que o cogito, como por exemplo 
“o que significa ‘cogitare’, o que significa ‘esse’” (HEIDEGGER, 2007, p. 131) 
etc., não está senão renovando a exigência de simplicidade cujo limite 
Descartes encontra no cogito e para além do qual se incorreria, isto sim, em 
complexidade.

Por isso, Heidegger afirma: “Sem estar suficientemente desperto para 
tanto, Nietzsche está de acordo com Descartes quanto ao fato de ser 
significar ‘representidade’, constatação no pensamento, quanto ao fato de 
verdade significar ‘certeza’” (HEIDEGGER, 2007, p. 135). Todavia, cabe aqui 
uma ressalva: “estaríamos pensando de maneira por demais precipitada se 
quiséssemos concluir a partir da tomada de posição nietzschiana que ele 
não teria abandonado de modo algum ou mesmo superado a interpretação 
cartesiana...” (HEIDEGGER, 2007, p. 137). Não é à toa que, se para Heidegger a 
metafísica moderna tem seu começo em Descartes, ela tem a sua consumação 
em Nietzsche.

Com efeito, pode-se dizer que Nietzsche abandona e supera, em certa 
medida, a interpretação de Descartes, entre outras coisas, ao encará-la sob 
o ponto de vista da vontade de poder. Ao fazer isso, “Nietzsche vê a posição 
fundamental de Descartes a partir de sua posição fundamental” (HEIDEGGER, 
2007, p. 134), o que implica, por um lado, um prejuízo para a posição de 
Descartes e, por outro, um ganho na própria posição de Nietzsche. Pouco 
importa que sua interpretação de Descartes apresente falhas e que até mesmo 
a filosofia de Descartes esteja mais presente na sua própria filosofia do que 
Nietzsche quer assumir, pois “um real pensador pode conhecer com base em 
um relato historiológico insuficiente algo essencial” (HEIDEGGER, 2007, p. 
130). Heidegger chega a afirmar que essa má interpretação de Descartes por 
Nietzsche é inclusive necessária (HEIDEGGER, 2007, p. 111).

Ora, o ganho de Nietzsche com uma tal distorção está no que ele constata 
de “psicológico” na certeza cartesiana, acusando-a de uma vontade de verdade, 
seja como um ‘eu não quero ser enganado’ (NIETZSCHE, apud HEIDEGGER, 
2007, p. 135), seja como um “meio de designar um acontecimento, de ordena-
lo, de torna-lo acessível para o nosso uso” (NIETZSCHE, apud HEIDEGGER, 2007, 
p. 136). De fato, quer o cogito seja uma dedução, quer uma autoevidência ou 
“hipótese” (HEIDEGGER, 2007, p. 137), isso não impede a possibilidade de que 
ele seja uma vontade de verdade. Assim, Heidegger reconhece a legitimidade 
da forma com que Nietzsche interpreta Descartes, por assim dizer abstraída 
do conteúdo interpretado:
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“Essa tomada de posição só se torna inequívoca quando Niet-
zsche não se insere mais em uma discussão do conteúdo subs-
tancial da sentença, mas contabiliza e distorce a sentença ‘psi-
cologicamente’, isto é, quando ele a compreende como uma 
espécie de auto-asseguramento do homem, um auto-assegura-
mento que emerge da vontade de poder.” (HEIDEGGER, 2007, 
p. 137).

 
A partir disso, torna-se possível apontar, neste contexto, para o conceito 

de técnica em Heidegger, pois este vê, no primado nietzschiano da vontade 
de poder, a redução do ente na totalidade ao poder humano. Ou seja, se o 
pensamento, entre outras coisas, é reduzido à vontade de poder, isso torna 
sua interpretação, nas palavras de Heidegger, “puramente ‘econômica’, no 
sentido da ‘economia maquinal’” (HEIDEGGER, 2007, p. 136). Como afirma 
Marco Antônio Casanova: “como não há mais nenhum elemento que se 
mostre como independente ante a dinâmica da vontade de poder, como 
não há nenhum átomo, nenhuma mônada, nenhuma coisa em si originária 
para além do princípio de estruturação da totalidade, tudo é aqui produzido, 
feito, levado a termo”. (CASANOVA, in HEIDEGGER, 2007, Apresentação, p. 
XIII). Entretanto, antes de passarmos à identificação do tema da técnica neste 
contexto, a saber, o da análise heideggeriana da metafísica moderna com 
Nietzsche e Descartes, faz-se necessário introduzir melhor, ainda que em 
linhas gerais, a questão da técnica em Heidegger.

 

A questão da técnica
 
Em “A questão da técnica”, Heidegger introduz seu tema através de uma sutil 

distinção entre a técnica e a essência da técnica, bem como de uma distinção, 
não menos sutil, entre correto e verdadeiro. Por correto podemos acreditar 
que Heidegger entende o mesmo que diz se aplicar à historiologia, aquela 
que vê entre Nietzsche e Descartes um abismo que impossibilita qualquer 
comparação entre ambos. Da mesma forma, podemos equiparar o verdadeiro 
àquilo que serve de objeto à meditação histórica, a qual identifica, por seu 
lado, Nietzsche e Descartes como representantes da metafísica moderna. De 
fato, é na “essência” que Heidegger vê ocasião para tal comparação, e não 
nas constatações historiológicas. Assim, no contexto da discussão sobre a 
técnica, Heidegger procura ultrapassar as interpretações correntes da mesma 
em direção à sua essência e, em última instância, à essência da modernidade. 
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Neste ínterim, surge a oportunidade de relacionar a análise que Heidegger 
faz da técnica moderna com sua análise da metafísica moderna. Este é, 
com efeito, o objetivo de nosso itinerário. Para tanto, cabe, pois, expor as 
teses de Heidegger na referida conferência, começando por questionar, com 
Heidegger, o que é a técnica, já que a resposta a esta pergunta nos levará à 
sua essência.

Segundo a concepção corrente e, neste sentido, correta, a técnica 
se define pela instrumentalidade, isto é, “técnica é  meio para um fim” 
(HEIDEGGER, 2002, p. 11). Tal é a posição antropológica, a ser criticada 
por Heidegger através da seguinte pergunta: “Supondo, no entanto, que a 
técnica não seja um simples meio, como fica então a vontade de domina-la?” 
(HEIDEGGER, 2002, p. 12). Este é o primeiro passo para, sem sair do âmbito do 
correto, aprofundar-se no âmbito do verdadeiro. Com este intuito, Heidegger 
questiona a instrumentalidade e se depara, então, com a noção de causalidade, 
remetendo-se à teoria aristotélica das quatro causas, o que é suficiente para 
se colocar uma nova pergunta: “o que significa ‘causa’ em sentido próprio?” 
(HEIDEGGER, 2002, p. 13). Entre tantas perguntas, Heidegger chega, através 
da análise do termo grego, à conclusão de que causa é “aquilo pelo que um 
outro responde e deve” (HEIDEGGER, 2002, p. 14).

Deixando de lado as causas final e eficiente, para não nos enredarmos 
na argumentação heideggeriana, podemos nos limitar à aplicação desta 
conclusão às causas formal e material, para efeitos de esclarecimento. No 
exemplo que Heidegger dá, do cálice de prata, digamos apenas que o cálice 
deve aquilo que é tanto à prata, o material de que é feito, quanto ao seu perfil, 
forma segundo a qual é feito. Inversamente, a prata e o perfil respondem pelo 
cálice, na medida em que, quando o cálice aparece, o que está aparecendo é 
a prata e o perfil.

Isto nos basta para entender como, prosseguindo em seu questionamento, 
Heidegger chega do “responder e dever” ao “deixar-viger”.  “É que os quatro 
modos de responder e dever levam alguma coisa a aparecer” (HEIDEGGER, 
2002, p. 15). Na verdade, o que aparece na tradução de Emmanuel Carneiro 
Leão como “deixar-viger”  poderia ser traduzido como “ocasionar”. Como nota 
André de Macedo Duarte: “Heidegger hifeniza o verbo alemão ocasionar (ver-
an-lassen) a fim de enfatizar o radical lassen, deixar” (DUARTE, 2008, p. 213). 
Desta maneira, aquela visão antropológica da técnica como mera atividade 
humana, que a toma como um meio para um fim, vai se tornando distante 
e apagada, uma vez que já não é tanto o homem que impõe um meio com 
vistas a um fim, mas no máximo “deixa” que isso aconteça. “A idéia é a de que 
a causalidade não pode ser pensada como a imposição violenta ou arbitrária 
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de meios para gerar resultados, mas como uma conformação, uma adequação 
entre o que vem à luz e os procedimentos pelos quais isto pode vir a ser” 
(DUARTE, 2008, p. 213).

Isto posto, não demora para que Heidegger chegue, através de uma 
citação do “Banquete” de Platão2, ao conceito grego de – aqui transliterado 
– poiésis, isto é, pro-dução, novamente hifenizado no original alemão, desta 
vez para enfatizar o sentido de “trazer à frente” (Cf. DUARTE, 2008, nota 9, 
p. 214). No entanto, não precisamos, ao menos neste ponto, recorrer à língua 
alemã, tampouco à autoridade de Platão como argumento. Esta interpretação 
heideggeriana da poiésis torna-se patente a partir da elucidação de que, além 
de se aplicar à arte e ao artesanato, ela se aplica também à fisis, isto é, à 
natureza. Mais do que isso, “A fisis é até a máxima poiésis” (HEIDEGGER, 
2002, p. 16). Se já na arte e no artesanato, trata-se, como numa escultura, 
de deixar que a natureza venha à tona, na natureza enquanto tal este vir à 
tona é autônomo, na medida em que ocorre por si mesmo, “Enquanto o que 
é pro-duzido pelo artesanato e pela arte, por exemplo, o cálice de prata, não 
possui o eclodir da pro-dução em si mesmo mas em um outro” (HEIDEGGER, 
2002, p. 16).

O que está em jogo aí é o que Heidegger chama de desencobrimento. 
Esta é a resposta a que o filósofo chega na série de questões que se impõe 
e que, não por acaso, é assimilada, em mais uma recorrência à língua grega, 
à palavra aletéia, isto é, verdade, cumprindo assim o percurso que vai do 
correto até p verdadeiro. Segundo André Duarte, a concepção heideggeriana 
da verdade como aletéia, ou seja, como desencobrimento, é controversa, uma 
vez que parece ir de encontro com a concepção da verdade como adequação, 
o que não ocorre:

“Heidegger não quer recusar essa concepção da verdade como 
adequação entre a coisa e o intelecto, mas ressaltar que ela im-
pede compreender a essência mais originária da verdade, (...) 
basta mencionar que a noção de verdade como adequação en-
tre estado de coisas e juízos humanos pressupõe que as coisas 
às quais os juízos devem se adequar já estejam aí, isto é, que 
elas já estejam presentes e, portanto, em estado de desoculta-
mento e de vigência.” (DUARTE, 2008, p. 215).

 
Assim, o desencobrimento, ou desocultamento, ou ainda desvelamento, 

2 “Todo deixar-viger o que passa e procede do não-vigente para a vigência é poiésis, é pro-dução”. (PLATÃO, apud 
HEIDEGGER, 2002, p. 16).
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é o conceito mais originário a que Heidegger pretende ter chegado em 
sua indagação pela essência da técnica. A que responde, entretanto, o 
desencobrimento? À técnica grega, é verdade, mas não apenas a ela. Tal 
como recorre a Protágoras para se permitir tratar de Nietzsche e Descartes, 
Heidegger recorre aos gregos com a intenção de abordar a técnica moderna e, 
com ela, “a” técnica (HEIDEGGER, 2002, p. 18). O desencobrimento é, portanto, 
o que há de comum entre a técnica grega antiga e a técnica moderna. Porém, 
há algo de diferente entre ambas, a saber, o modo como a essência de cada 
uma se desencobre a cada vez. Entre os gregos, a essência da técnica, como 
visto, se desencobre na pro-dução. Entre os modernos, isto se dá através da 
exploração, que tem como principais traços a transformação da natureza, o 
que não ocorre, por exemplo, no antigo moinho de vento, e a pretensão de 
armazenar a sua energia: “Dis-põe-se o ar a fornecer azoto, o solo a fornecer 
minério, como, por exemplo, urânio, o urânio a fornecer energia atômica; 
esta pode, então, ser desintegrada para a destruição da guerra ou para fins 
pacíficos” (HEIDEGGER, 2002, p. 19).

Detendo-se no desencobrimento explorador, o qual Heidegger constata, 
pois, como distinto do desencobrimento pro-dutor dos gregos3, Heidegger 
chega à palavra dis-ponibilidade (Bestand), a qual designa “o modo em que 
vige e vigora tudo que o desencobrimento explorador atingiu” (HEIDEGGER, 
2002, p. 21). Neste momento, Heidegger afirma que aquilo que se mostra 
como uma tal dis-ponibilidade já não se mostra como objeto, palavra 
introduzida, ao que tudo indica, em oposição a sujeito. Quanto a este ponto, 
é interessante a distinção entre modernidade e modernidade tardia, à qual 
alude André Duarte:

“Sujeito e objeto são categorias ontológicas cujo significado 
atual foi constituído com o surgimento da ciência moderna no 
século 17, com Descartes (1595-1650), Newton (1642-1727) 
e Galileu (1564-1642). Ora, Heidegger observa que, na mo-
dernidade tardia, mesmo as categorias do “sujeito” do conhe-
cimento capaz de conhecer “objetos” começa a sofrer uma im-
portante transformação...” (DUARTE, 2008, p. 223).

 
Qual é esta transformação da modernidade tardia em relação à 

modernidade? O exemplo dado por Heidegger é o avião que, embora possa 

3 Heidegger ressalta que não se deve tomar estas duas formas de desencobrimento como se fossem espécies jus-
tapostas de desencobrimento, trata-se antes, de certa forma, do mesmo desencobrimento, que “se parte, ora num 
desencobrir-se pro-dutor ora num desencobrir-se explorador” (Cf. HEIDEGGER, 2002, p. 32).
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ser tomado como simples objeto, é na atualidade tomado sempre como 
dis-ponibilidade. É aí que o conceito de desencobrimento exerce um papel 
central. Pois, dependendo de como o avião seja tomado, o que está em 
jogo é o modo com que ele se desencobre, ora como objeto ora como dis-
ponibilidade. Acontece que o desencobrimento vigente na técnica moderna 
é justamente o desencobrimento explorador, aquele que toma os entes como 
dis-ponibilidade. Desta forma, tomar um ente como objeto já não é tanto 
desencobrir e sim, neste contexto, encobrir. O que dizer, entretanto, quando 
esta situação se estende ao homem? Também o homem se torna material 
humano, material clínico (HEIDEGGER, 2002, p. 22), numa palavra, também o 
homem se torna dis-ponibilidade. Este é, de fato, o perigo que se encontra no 
centro da crítica heideggeriana:

 
“Quando o des-coberto já não atinge o homem, como objeto, 
mas exclusivamente, como dis-ponibilidade, quando, no domí-
nio do não-objeto, o homem se reduz apenas a dis-por da dis-
-ponibilidade – então é que chegou à última beira do precipício, 
lá onde ele mesmo só se toma por dis-ponibilidade. E é justa-
mente este homem assim ameaçado que se alardeia na figura 
de senhor da terra.” (HEIDEGGER, 2002, p. 29).

 

A questão da técnica a partir de Nietzsche e Descartes
 

“Pois elas [algumas noções gerais relativas à Física] me fizeram 
ver que é possível chegar a conhecimentos que sejam muito 
úteis à vida, e que, em vez dessa filosofia especulativa que se 
ensina nas escolas, se pode encontrar uma outra prática, pela 
qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, 
dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cer-
cam, tão distintamente como conhecemos os diversos misteres 
de nossos artífices, poderíamos emprega-los da mesma manei-
ra em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos 
tornar como que senhores e possuidores da natureza.” (DES-
CARTES, 1983, p. 63).

 
Embora ausente em “Ser e Tempo” (1927) (Cf. DUARTE, 2008, p. 205), 

o problema da técnica está presente em Heidegger muito antes de sua 
conferência “A questão da técnica” (1953), não é à toa que, em seus cursos 
sobre Nietzsche (1936-1938), o filósofo já se mostra preocupado com a 
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passagem do Discurso do Método, em que Descartes anuncia um pensamento 
cujas conseqüências, segundo Heidegger, só são experimentadas nos dias de 
hoje. (HEIDEGGER, 2007, p. 140). O que preocupa Heidegger na pretensão 
cartesiana é  a redução da natureza à objetividade da res extensa:

 
“Por detrás da caracterização da objetividade da natureza en-
contra-se o princípio exposto no cogito sum: ser é representida-
de. Por mais unilateral e em certos aspectos insuficiente que a 
interpretação da natureza como res extensa possa ser, pensada 
inteiramente em vista de seu conteúdo metafísico e segundo a 
amplitude de seu projeto metafísico, ela é, apesar disso, o pri-
meiro passo decisivo, por meio do qual a técnica das máquinas 
mecânico-motoras modernas, e, com essa técnica, o novo mun-
do e sua humanidade se tornaram metafisicamente possíveis.” 
(HEIDEGGER, 2007, p. 123).

 
A objetividade visada por Heidegger aí não é aquela que opusemos à dis-

ponibilidade nas linhas acima4, mas justamente a objetividade que, enquanto 
representidade, está inteiramente subordinada àquele que representa:

 
“Quando, portanto, nas pesquisas e investigações, o homem 
corre atrás da natureza, considerando-a um setor de sua re-
presentação, ele já se encontra comprometido com uma forma 
de desencobrimento. Trata-se da forma de desencobrimento da 
técnica que o desafia a explorar a natureza, tomando-a por 
objeto de pesquisa até que o objeto desapareça no não-objeto 
da dis-ponibilidade.” (HEIDEGGER, 2002, p. 22).

 
Um conceito central para o problema da técnica, tal como abordado na 

conferência de 1953, é o que Heidegger chama de Ge-stell, que Emmanuel 
Carneiro Leão verte como com-posição, embora a tradução deste termo esteja 
longe de ser consensual (Cf. DUARTE, 2008, nota 16, p. 227). Por com-posição, 
Heidegger entende “o apelo de exploração que reúne o homem a dis-por do 
que se des-encobre como dis-ponibilidade” (HEIDEGGER, 2002, p. 23), e a isso 
Heidegger identifica a essência da técnica moderna. O filósofo argumenta 
que este apelo pode ser encontrado já na ciência moderna, quando a técnica 

4 Nos cursos sobre Nietzsche, por tocar no assunto apenas de passagem, Heidegger ainda trata do problema da 
técnica em termos de sujeito e objeto, atitude que posteriormente é abandonada. Cf. “A partir da segunda metade 
dos anos 1940, durante a pior etapa da guerra, Heidegger compreendeu que as atividades técnico-científicas já 
não poderiam mais ser descritas apenas em termos dos procedimentos metódicos de objetivação do ente pelo 
sujeito do conhecimento...” (DUARTE, 2008, p. 225).
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moderna ainda não está tão presente. Na verdade, novamente Heidegger 
se apóia numa distinção entre historiografia e pensamento histórico para 
sustentar que, segundo aquela, de fato a ciência precede a técnica, mas 
que, segundo este, é a essência da técnica moderna que possibilita a ciência 
moderna, na medida em que a demanda com vistas à sua utilização na técnica. 
“Posterior na constatação historiográfica, a técnica moderna é, porém, 
historicamente anterior no tocante à essência que a rege” (HEIDEGGER, 2002, 
p. 25).

Para Heidegger, longe de ser meio para um fim, a técnica moderna, em sua 
essência, a saber, a com-posição, aparece como aquilo que reivindica o homem 
a realizar um determinado desencobrimento, no caso, o desencobrimento 
explorador, assim como na Grécia Antiga a pro-dução o reivindica a realizar o 
desencobrimento pro-dutor. Trata-se aí de um anti-humanismo heideggeriano 
(DUARTE, 2008, p. 238) que não deixa ao homem senão a alternativa de 
responder a um certo apelo histórico: “A ação humana só se torna histórica 
quando enviada por um destino” (HEIDEGGER, 2002, p. 27).

Este pensamento de que não é o homem o responsável pelo desencobrimento, 
que lhe é enviado num destino, fica claro na interpretação que Heidegger faz 
do além-do-homem nietzschiano, segundo a qual Nietzsche reconhece uma 
desproporção entre a exigência histórica que se coloca para o homem e o 
homem que é aí exigido, o que o leva então a postular a necessidade de um 
outro homem, à altura das exigências da técnica moderna:

 
“Carece-se de uma humanidade, que esteja de ponta a ponta 
sintonizada com a essência fundamental e única da técnica mo-
derna e de sua verdade metafísica, isto é, que se deixe dominar 
totalmente pela essência da técnica, a fim de dirigir e utilizar 
assim precisamente os processos e possibilidades técnicas par-
ticulares.” (HEIDEGGER, 2007, p. 123).

 
Neste sentido, pode-se dizer que, para Heidegger, Nietzsche está  prevendo 

a com-posição como modo de desencobrimento moderno. Entretanto, 
Nietzsche não se contenta em predizer um tal destino, mas o assume como o 
único modo de desencobrimento, na medida em que o acolhe genuinamente 
como parte integrante de sua filosofia da vontade de poder: “No sentido 
da metafísica de Nietzsche, só o além-do-homem está sintonizado com 
a ‘economia maquinal’ incondicionada, e, inversamente, essa economia 
necessita do além-do-homem para erigir o domínio incondicionado sobre a 
terra” (HEIDEGGER, 2007, p. 123, grifo nosso).

Ora, é precisamente nisto que reside o perigo apontado e tanto 
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criticado por Heidegger, qual seja, o perigo de se tomar um único modo de 
desencobrimento em detrimento de qualquer outro e, com isso, em prejuízo 
do próprio desencobrimento, na medida em que o homem se fecha para o 
mesmo: “A com-posição é o perigo extremo porque justamente ela ameaça 
trancar o homem na dis-posição, como pretensamente o único modo de 
desencobrimento” (HEIDEGGER, 2002, p. 34).

Tal é o que ocorre no caso moderno da com-posição, ela não apenas 
encobre a pro-dução dos gregos, como encobre o próprio desencobrimento em 
sua verdade (Cf. HEIDEGGER, 2002, p. 30) e, assim, “o desencobrimento pode 
tornar-se o perigo de o verdadeiro se retirar do correto”  (HEIDEGGER, 2002, 
p. 29). E Heidegger diz que, no caso de Nietzsche, é Descartes o responsável 
por abrir o “portal na região essencial”  para que se instale metafisicamente 
a exigência do além-do-homem, ou seja, para que se instale o domínio da 
com-posição.

Assim como não é a Física moderna que propicia a técnica moderna, mas 
antes a essência desta que predispõe a Física a se tornar moderna, assim 
também é Descartes quem predispõe o pensamento nietzschiano da vontade 
de poder, ainda que sob a forma da res extensa, a qual, uma vez fundamentada 
no cogito sum, é entregue para o domínio do além-do-homem, tal como 
pretendido pela metafísica de Nietzsche (Cf. HEIDEGGER, 2007, p. 123).

Destarte, podemos então concluir, com Casanova, que “a interpretação 
heideggeriana de Nietzsche se constrói em sintonia com a sua concepção da 
metafísica da técnica contemporânea”:

 
“(...) A vontade de poder torna-se, em suma, operativa no mun-
do da técnica contemporânea, à medida que ganha o espa-
ço de maquinação (Machenschaft), um termo que indica, para 
Heidegger, a transformação da totalidade em fundo de reserva 
para o processo de produção da vontade, para a requisição 
incessante de uma subjetividade incondicionada chamada com-
posição (Gestell).” (CASANOVA, in HEIDEGGER, 2007, Apre-
sentação, p. XIII). 
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Técnica e dominação: um tema benjaminiano à luz 
de uma ideia do Manifesto Comunista

Resumo O presente artigo versa sobre alguns desdobramentos dialéticos 
verificados na reflexão de Walter Benjamin sobre a técnica, especificamente 
no fragmento “A caminho do planetário”, que encerra o livro Rua de Mão 

Única. Partindo de uma ideia de Marx, no Manifesto Comunista, cujo tema 
é a tendência autodestrutiva da produção moderno- capitalista, se compõe 
um quadro no qual algumas reflexões de Benjamin contribuem para que se 
compreenda a relação entre o desenvolvimento técnico e a configuração social 
daí decorrente, objetando a visão da técnica como dominação da natureza. 
Deste modo, se pretende aludir ainda timidamente a traços fundamentais 
do tipo de dominação político- ideológica em voga na cultura de massas, 
contando para essa tarefa também com o apoio de um ensaio de Adorno, 
“Fetichismo na música e regressão da audição”.

Palavras-chave Modernidade, Industrialização, Dominação.

Introdução
 
Tornou-se lugar comum vincular a técnica com a ideia de dominação da 

natureza, e a partir disso estabelecer uma relação na qual a humanidade 
busca uma superação dos limites e percalços que o “mundo natural”  impõe 
à vida que se pretende cada vez mais confortável. A técnica, pensada desse 
modo, é um meio para alcançar determinados fins, fórmula que figura nas 
reflexões de diversos autores da filosofia política do século XX. Não faltam 
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termos e expressões para designar o processo que se abriu com o capitalismo 
do século XIX, a saber: a industrialização, cujo documento-referência é o 
Manifesto Comunista de Marx e Engels. Com tom quase profético, como 
afirma Paulo Arantes, “o Manifesto Comunista ainda cruzará o milênio como 
uma mensagem na garrafa” (Arantes, 2004, p. 133). Aliás, o mesmo Paulo 
Arantes forja a chave para a interpretação de tal mensagem:

“o essencial do Manifesto reside na figuração contemporânea 
do nexo entre essas duas formas pré-históricas da opressão: 
a primeira contrapondo campos sociais antagônicos e visivel-
mente personificados; a segunda, a dominação, sem sujeito 
designado, exercida sobre o conjunto da sociedade pela eco-
nomia de mercado autonomizada, a ponto de transformar os 
seus beneficiários diretos em meras funções de seu aparelho de 
produção.” (Arantes, 2004, p. 136)

 
Duas formas pré-históricas de opressão: a divisão de classes e a organização 

da produção. Apesar de todas as inovações, revoluções e avanços tecnológicos, 
a denominação do capitalismo como “primitivo”  não disfarça a sujeição 
da sociedade à barbárie. Uma das características que permite reconhecer 
a natureza de tal barbárie é descrita por Marx nos seguintes termos: “La 
burguesia no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente 
los instrumentos de produción y, por consiguiente, lãs relaciones de produción, 
e com ello todas las relaciones sociales1.” (Marx, Engels, 1973, p. 114)  

Tomemos como ponto de partida para discutir o que foi exposto nas 
citações acima o fragmento “A caminho do planetário”, que encerra o livro 
Rua de Mão Única (1925) de Walter Benjamin. Como se sabe, a técnica, 
entre outros assuntos, ocupa um lugar central na análise de Benjamin sobre 
a modernidade. O Trabalho das Passagens (1927-1940), “obra chave da 
modernidade”, no dizer de Willi Bolle, é tributário, em grande medida, das 
transformações ocorridas a partir da penetração de novas técnicas em todos 
os níveis sociais das metrópoles modernas.

 

1. A humanidade epilética
 
Partimos aqui de um fragmento anterior ao início da redação das Passagens 

1 “A burguesia não pode existir sem a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção e, 
por conseguinte, as relações de produção, e assim, todas as relações sociais.” Tradução minha.
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porque nele Benjamin alude a um tema que já vinha rondando e que viria a 
ser trabalhado em vários ensaios posteriores: a decadência da experiência 
(Erfahrung) e sua substituição pela vivência do choque (Chockerlebins). 
Para Benjamin, o avanço técnico patrocinado pelo capitalismo do século XIX 
rearticulou a existência, relegada agora ao plano da atividade mercantilista 
e da produção automatizada, forjando nas cidades novas configurações que 
alteraram a convivência social em todos os sentidos. Prenhe de conflitos, 
lutas e resistência, a sociedade burguesa do século XIX viria não apenas a 
polarizar a luta política, permeada pela distinção de classes, mas também 
impor a essa luta um aspecto decisivo: as novas formas de dominação que 
logo se tornariam o eixo do totalitarismo.  

Em outro contexto, mas válido para a nossa discussão, Marcuse, na 
Ideologia da Sociedade Industrial2, tratou da questão nos seguintes termos:

 
“O método científico que levou à dominação cada vez mais 
eficaz da natureza passou assim a fornecer tanto os conceitos 
puros, como os instrumentos para a dominação cada vez mais 
eficaz do homem pelo homem através da dominação da natu-
reza3.”

 
A técnica como meio de dominação da natureza criou meios mais 

eficientes para a dominação dos homens entre si. Para Marcuse, o problema 
é que a busca por uma liberdade cada vez mais irrestrita se converteu na 
inviabilização da própria liberdade. A técnica seria a mola da “não-liberdade”, 
tendo em vista a dependência progressiva da humanidade em relação ao 
aparato técnico em constante revolução no interior da sociedade moderna 
(industrial-capitalista). Assim, a técnica aprofundaria a relação histórica de 
dominação entre os homens, item fundamental na tradição marxista.

Sabe-se que a relação de dominação entre os homens, de acordo com Marx, 
está representada na luta de classes. Marx, porém, não cunhou a dominação 
como “motor da história”. Este papel cabe à luta de classes. Extinguir a luta 
de classes implicaria, necessariamente, em eliminar a dominação no convívio 
social. A questão então é a seguinte: é possível haver dominação da natureza 
sem dominação dos homens entre si? Segundo a citação de Marcuse, o avanço 
técnico acentuou e transfigurou a dominação do homem pelo homem, o que 
funda um vínculo entre técnica e dominação.

2 Trata-se da tradução para a edição brasileira de Der eindimensionale Mensch, (O homem unidimensional).

3 Citado por Habermas em “Técnica e ciência enquanto ideologia”, in Os Pensadores; São Paulo: Abril Cultural, 
1983, p. 315.
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Se a dominação da natureza é a razão de existência da técnica, e esta 
amplia a dominação dos homens entre si, então há uma relação implícita 
entre essas duas formas de dominação. Helmut Thielen (que nos anos 60 
foi aluno de Adorno, Marcuse, Horkheimer e Habermas) propõe uma relação 
necessária entre a dominação da natureza e a condição humana: “a dominação 
da natureza”, diz ele, “(...) é a condição inevitável da sobrevivência”. Porém, 
é a mesma dominação que deveria dar aos homens a possibilidade de se 
libertar desse “reino do necessário”, realizando, então, uma liberdade positiva 
e concreta.” (Thielen, 1998, p. 106)

Posto dessa maneira, o contato humano com a natureza se faz, 
inicialmente, pela necessidade de sobrevivência. A natureza, por conseguinte, 
é  vista aí como inimiga da sobrevivência, e saltar desse âmbito depende de 
ações humanas para suplantar a violência. Neste ponto, Thielen atinge uma 
questão de primeira ordem: há uma violência própria da natureza, e a ela os 
homens respondem com a dominação. Dispondo de mecanismos intelectuais 
e práticos para tal dominação, eis que surge uma minoria que subordina os 
homens em geral. Assim, conclui o autor em questão, “a dominação social é 
a consequência daquela dominação da natureza” (Thielen, 1998, p. 107) Para 
ele, acompanhando a Dialética do Esclarecimento, a história da dominação, 
nas duas dimensões, é uma sequência de tentativas de emancipação, mas 
cada passo “aperfeiçoa os meios de dominação da natureza e permanece 
na estrutura fundamental da dominação social, pelo surgimento de novas 
formas.” (Thielen, 1998, p. 107)

Diante disso, e voltando a Benjamin, devemos nos colocar a pergunta: 
admitindo-se que a dominação da natureza implica sempre em dominação 
social, em escala progressiva, não seria plausível concluir que a história da 
humanidade é a história da dominação em geral? E mais. Por que Benjamin 
propõe a ruptura com a ideia de dominação da natureza, substintuindo-a 
por dominação da relação entre natureza e humanidade? Benjamin afirma 
categoricamente, “a técnica não é dominação da natureza: é dominação da 
relação entre natureza e humanidade4.” A dominação dessa relação representa 
retomar o controle sempre depois de um abalo, de uma ruptura. Mas a própria 
técnica abriu um ponto de ruptura entre os homens e a natureza através da 
destruição. O que Benjamin percebe é que essa ruptura expõe a natureza 
contraditória da técnica (e do progresso). A técnica só adquire contradição 
porque está intimamente vinculada a uma perspectiva determinada, também 

4 BENJAMIN, W. “A caminho do planetário.” In Rua de Mão Única. Obras Escolhidas II. São Paulo; Brasiliense, 
1995, p. 69.
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contraditória, o que significa que a humanidade em conflito com a natureza 
dá razão de existência à técnica.

Assim, na formulação de Benjamin, aceitando que a técnica é  a 
dominação da relação do homem com a natureza, sempre que essa relação for 
conflituosa, a técnica aparece como rédea e se torna também em paradigma 
para a superação dos conflitos sociais.

A tese aí é a de que a configuração social dos homens se encontra em 
conjunção com a relação destes com a natureza. Daí  a importância da distinção 
entre as experiências antiga e moderna que tanto marca o pensamento de 
Benjamin. Um exemplo disso é a dimensão da velocidade no ritmo da sociedade 
moderna. Trata-se da famosa Chockerlebnis (experiência do choque) tão 
investigada na obra de Benjamin. Na experiência dos antigos tanto quanto na 
dos modernos, a velocidade é ditada pela relação entre os homens e a natureza. 
Porém, nos primeiros, vigora a embriaguez e o caráter coletivo. No moderno, 
em contrapartida, impera a racionalidade e a individuação. O contato com o 
mundo, no moderno, adquire uma distância do social na medida em que os 
homens individualizam-se socialmente, restringindo cada vez mais os espaços 
de convivência coletiva e de comunicação com a natureza.

A Chockerlebnis dos modernos cria uma nova lente, um novo foco 
na percepção dos homens de si próprios e da natureza. “Nas noites de 
aniquilamento da última guerra, sacudiu os membros da humanidade um 
sentimento que era semelhante à felicidade do epilético5.” Para o corpo tenso, 
chacoalhado por enervações, a técnica produziu um medicamento à base 
de sobrecarga de tensão. Se felicidade do epilético significa tranquilizar os 
nervos, a “vertigem do aniquilamento” é o remédio receitado pela experiência 
moderna. “Os Luna Parks são uma pré-forma de sanatórios6”, diz Benjamin, e 
com isso quer dizer que a vertigem do aniquilamento, a sobrecarga de tensão, 
representa a cura para a doença, mas a cura pode levar à morte do corpo. E 
quanto mais o remédio se torna necessário e constante, mais distante fica o 
corpo da cura. A velocidade, o ritmo acelerado da vida moderna se torna um 
vício, portanto, não mais se distingue da doença.   

Benjamin se refere à Revolução Russa e às demais tentativas de insurreição 
dos comunistas na Europa pós-Primeira Guerra como “ensaio de colocar 
o novo corpo em seu poder”, e sentencia: “a potência do proletariado é o 
escalão de medida de seu processo de cura.” O corpo doente - a humanidade 
- encontra no proletariado, na classe em luta, pensava Benjamin, o líquido 

5 Idem.

6 Idem.
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que deve penetrar-lhe “até a medula”. Aqui encontramos uma das passagens 
mais instigantes do fragmento, que é encerrado com o seguinte enunciado: 
“o vivente só sobrepuja a vertigem do aniquilamento na embriaguez da 
procriação7. ”Recorrendo à diferença entre antigos e modernos, Benjamin 
formula uma expressão envolvendo uma ideia – a embriaguez -  que viria a 
ser lembrada em outras reflexões, como no ensaio sobre o surrealismo (1929) e 
trabalhos posteriores. Basta lembrar da concepção de desconstrução histórica 
presente em Sobre o conceito de história (1940), fruto de uma consciência 
que opera em sentido distinto da racionalidade do progresso, e assim subverte, 
como uma mente embebida, a ordem dita “natural” das coisas.

A embriaguez é entendida por Benjamin nesse sentido de alterar uma 
ordem vigente, por isso sua assimilação ao proletariado. Embriaguez da 
procriação pode significar, neste caso, uma transformação no trato com a 
natureza. A revolução, sua ação efetiva na ordem estabelecida, seria capaz de 
fazer circular nas veias do tecido social algo como uma bebida que embriaga 
o mundo mediante a “procriação”. Procriação em oposição ao aniquilamento. 
Criação em lugar da destruição. Mas onde fica a técnica nisso tudo? Esta 
embriaguez da procriação prevê que o homem deva livrar-se da técnica para 
‘curar a doença’  de que esta última seria a causa?

 

2. Algumas ideias dialéticas
 
Este debate não era desconhecido por Benjamin. Pelo contrário, a recusa 

à ideia de progresso técnico é uma herança do romantismo alemão do século 
XVIII, do qual Marx também foi tributário. Este, no século XIX, lidou com o 
tema a partir de uma outra perspectiva, pois foi contemporâneo de um outro 
período de núpcias da humanidade com a técnica: a industrialização.

Marx viu na produção industrial o cerne da contradição entre o progresso 
técnico e o progresso da humanidade, uma vez que a mesma técnica capaz de 
produzir monumentos e obras jamais possíveis em épocas anteriores também 
assumiu a responsabilidade pela redução do humano ao nível da maquinaria. 
Esta reflexão está presente mais no Capital do que no Manifesto Comunista. 
Neste último os rasgados elogios à burguesia e sua capacidade revolucionária 
soam mais como um divórcio com a concepção romântica que recusa o 
progresso.

Porém, no primeiro livro do Capital as coisas mudam, pois Marx leva 

7 Idem.
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em conta os efeitos da maquinaria sobre o trabalhador, tema alçado ao 
primeiro posto nas elaborações teóricas da Escola de Frankfurt. O conceito de 
razão instrumental deve muito à quarta parte do primeiro livro do Capital, 
no qual Marx observa e descreve como o “material humano se incorpora 
a esse organismo mecânico”. “Para trabalhar com máquinas”, explica Marx, 
“o trabalhador tem de começar sua aprendizagem muito cedo, a fim de 
adaptar seu próprio movimento ao movimento uniforme e contínuo de 
um autômato8.” Impossível não relacionar esta passagem também com a 
definição futurista do homem-máquina, condição através da qual o homem 
multiplica seu potencial físico, ideia flagrante no fascismo. Eis que a ordem 
social, a divisão de classes, sucumbe ao poder avassalador da técnica, e todas 
as contradições promovidas pelas instituições em crise parecem ser sugadas 
para dentro de um círculo vicioso, no qual vigora a lei natural do mais forte 
(darwinismo social na versão fascista).

A aposta de Benjamin nas forças do proletariado não eram fortuitas. 
A luta de classes fazia parte de seu modo dialético de pensar, sobretudo a 
partir de meados dos anos 20. Atento às mudanças ocorridas em seu tempo, 
o autor não titubeou em analisar a técnica também de modo dialético. A luta 
de classes representava uma das contradições visíveis no capitalismo e nas 
novas forças colocadas em prática mediante a técnica. No ensaio A obra de 
arte na época de suas técnicas de reprodução (1935-36) Benjamin apresenta 
argumentos contundentes para a associação de transformações sociais e 
o avanço técnico, mas de modo dialético, não causal. Isto significa que as 
necessidades modernas preveem o avanço técnico, e o avanço técnico prevê 
as necessidades modernas. É suficiente o exemplo da mudança da percepção 
humana:

 
 “No âmbito tátil, nada existe, deveras, que corresponda ao 
que é a contemplação no âmbito visual. A acolhida tátil faz-se 
menos pela atenção do que pelo hábito. No tocante à arquite-
tura, é esse hábito que, em larga escala, determina igualmente 
a acolhida visual. Esta última, de saída, consiste muito menos 
num esforço de atenção do que numa tomada de consciência 
acessória (...) As tarefas que, com efeito, se impõem aos órgãos 
receptivos do homem, na ocasião das grandes conjunturas da 
história, não se consumam de modo algum na esteira visual, 
em suma, pelo modo de contemplação. A fim de chegar a ter-
mo, pouco a pouco, é preciso recorrer à acolhida tátil, ao hábi-
to.” (Benjamin, 1980, p. 26.)

8 MARX, Karl. O capital. Livro I, Volume I. Trad. Reginaldo Sant’Ana. Rio de Janeiro; Bertrand Brasil, 1996, p. 481.
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 Reprodução técnica do mundo. É isso que provoca esse deslocamento da 
função da visão. A contemplação do mundo não ocorre mais pela visão direta 
das coisas, mas sim pelas imagens produzidas e reproduzidas tecnicamente. 
Não se trata, portanto, do fim da contemplação, e sim de uma nova maneira de 
contemplar, agora pelas mãos da técnica. O caráter dos parques de diversão, 
os Luna Parks, ganha um oponente à altura, pois se lá a diversão ocorre pela 
vertigem do aniquilamento, aqui, mediante o cinema (e atualmente novas 
tecnologias da imagem e de reprodução técnica do mundo) podem servir ao 
propósito da diversão sem o aniquilamento. A embriaguez da procriação de 
“A caminho do planetário” pode ter ganhado um correspondente na recepção 
do cinema, e com isso, dialeticamente, a técnica ganha um outro contorno, 
visível também em outras esferas, mas sempre em forma de conflito:

 
“em vez de canalizar os rios, ela (a guerra moderna) conduz a 
onda humana ao leito de suas fossas; em vez de usar seus avi-
ões para semear a terra, ela espalha suas bombas incendiárias 
sobre as cidades e, mediante a guerra dos gases, encontrou um 
novo meio de acabar com a aura.” (Benjamin, 1980, p. 28).

 
  A aura, como se sabe, é o aparecimento mágico do mundo diante a 

percepção humana, ou a percepção mágica do mundo pelo homem. A 
reprodução técnica rompeu com essa visão encantada do mundo (é também 
o desencantamento do mundo de Weber). Mas isso não se deu sem efeitos 
colaterais. No fim das contas, o desencantamento do mundo mediante a 
técnica não eliminou a possibilidade de contemplação. De fato, o que ocorreu, 
segundo Benjamin, é que a técnica substituiu a contemplação direta pelas 
imagens. E determinante para isso são os movimentos de massa, desde eventos 
esportivos até a guerra. “A reprodução em massa, corresponde efetivamente 
uma reprodução de massas.” Estamos diante o fato de que a técnica tornou 
as massas humanas em espetáculo, e as contradições da sociedade de classes 
estão na mesma esteira.

Contemporâneo e vítima do fascismo, Benjamin não desconhecia os 
perigos do processo histórico que se abria com a reprodução técnica, mas 
também não deixou de acentuar o aspecto positivo disso tudo:

 
“Procedendo ao levantamento das realidades através de seus 
primeiros planos que também sublinham os detalhes ocultos 
nos acessórios familiares, perscrutando as ambiências banais 
sob a direção engenhosa da objetiva, se o cinema, de um lado, 
nos faz enxergar as necessidades dominantes sobre nossa vida, 
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consegue , de outro, abrir imenso campo de ação do qual não 
suspeitávamos. Os bares e as ruas de nossas grandes cidades, 
nossos gabinetes e aposentos mobiliados, as estações e usinas 
pareciam aprisionar-nos sem esperança de libertação. Então 
veio o cinema e, graças à dinâmica de seus décimos de se-
gundo, destruiu esse universo concentracionário, se bem que 
agora abandonados no meio dos seus restos projetados ao lon-
ge, passemos a empreender viagens aventurosas.” (Benjamin, 
1980, p. 23)

 
No Manifesto Comunista, Marx sentenciou que, sob o capitalismo, tudo 

que é sólido se desmancha no ar. Em Benjamin o desmanche, que tornou a 
existência em prisão dada a estruturação gélida, rígida e fugaz das grandes 
cidades, ganhou, com a técnica, uma oficina para a reconstrução. Assim, as 
técnicas de produção e reprodução se revelam em toda sua ambivalência: 
fim da aura, encanto das imagens; massificação, acesso massivo à cultura (de 
massas ou não); decadência da concentração, ascensão da diversão; diversão 
através da destruição, diversão através da criação, e daí por diante.

 

3. A posição de Adorno e o encantamento dos sentidos
 
Adorno, no ensaio O fetichismo na música e a regressão da audição (1963), 

retoma algumas teses da Dialética do Esclarecimento, e as aplica na análise do 
gosto musical sob a indústria cultural. O autor cria o conceito de regressão da 
audição, que nada mais é do que aquela mudança de percepção que Benjamin 
detectara nas metrópoles modernas. Mas Adorno fala em “encantamento dos 
sentidos”, reclamando exatamente aquilo que Benjamin condenara à extinção 
com a reprodução técnica: a crítica no sentido iluminista.

Na música, Adorno vê o problema do seguinte modo: “Os tradicionais 
fermentos antimitológicos da música conjuram, na era do capitalismo, contra 
a liberdade, contra esta mesma liberdade que havia sido outrora a causa 
de sua proibição, devido às afinidades que os uniam a ela” (Adorno, 1980, 
p. 168). O novo encantamento do mundo levado a cabo pela reprodução 
técnica é essa sucessão de intervenções que sabotam a crítica. Adorno ataca a 
passividade do indivíduo perante a reprodução técnica: “sem grande oposição, 
o ouvinte se converte em simples comprador e consumidor passivo” (Adorno, 
1980, p. 168).  

O conceito chave para Adorno é o de fetichismo musical. Àquele espetáculo 
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que se transformaram as massas, na acepção de Benjamin, podemos comparar 
o sucesso propagandístico proveniente da reprodução técnica da música, que 
criou o que Adorno chama de música veloz, isto é, as músicas de sucesso 
fabricadas como mercadorias. Ora, a mercantilização do mundo, que Marx 
previra no Capital e antes no Manifesto, não se trata apenas da reprodução 
técnica do mundo, mas também, como percebera Benjamin, de uma cultura 
enraizada na possibilidade do novo. Como este novo nunca ocorre, persiste 
a definição de progresso como mito, e a técnica, assim posto, seria um canto 
de sereias.

A fabricação do sucesso que surge na reflexão de Adorno como 
massificação da cultura, no pior sentido possível do termo, depende de um 
público preparado para consumir mercadorias, e com isso surge uma nova 
ideologia, que ironicamente Adorno compara a uma religião, na qual o culto 
às mercadorias imunizam os homens contra qualquer vestígio do lodo em 
que estão metidos. “A religião do automóvel faz com que, no momento 
sacramental, todos os homens se sintam irmãos ao som das palavras ‘este 
é um Rolls Royce’, e isso significa, para Adorno, que “diante os caprichos 
teológicos das mercadorias, os consumidores se transformam em escravos 
dóceis; os que em setor algum se sujeitam a outros, neste setor conseguem 
abdicar de sua vontade, deixando-se enganar totalmente” (Adorno, 1980, p. 
174).

Um novo tipo de escravo, socializado apenas pela quantidade de coisas 
que consegue acumular, das quais precisa se desfazer para acompanhar o 
ritmo frenético imposto pela reprodução técnica. Mas não estaríamos falando, 
neste caso, em reprodução técnica do próprio homem, seus gostos, desejos, 
valores, etc.? E o que dizer daqueles que sequer tem o direito a participar do 
culto, aqueles cuja socialização mediante o consumo é negada pela posição 
social que ocupam? Não teria a técnica se aliado ao caráter econômico da 
produção capitalista e reproduzido e rearticulado, desse modo, o abismo que 
separa as classes sociais?

Por certo, para Adorno, não consumir poderia significar alguma 
resistência, ou até mesmo uma atitude heróica. Mas uma coisa é não consumir 
por convicção, outra bem diferente é não consumir por impossibilidade 
econômica. Porém, a ideia de massificação da cultura, insistimos, em seu 
sentido pejorativo, não prevê, de um certo modo, a posição social do indivíduo, 
mas sim o seu convencimento ideológico. Pouco importa se o indivíduo não se 
torna proprietário, afinal, o que realmente interessa é que ele deseja tal posto. 
Este é o princípio da regressão da audição. Esta, explica Adorno, “relaciona-se 
manifestamente com a produção, através do mecanismo de difusão, o que 
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acontece precisamente mediante a propaganda. A audição regressiva ocorre 
tão logo a propaganda faça ouvir a sua voz de terror, ou seja: no próprio 
momento em que, ante o poderio da mercadoria anunciada, já não resta à 
consciência do comprador e do ouvinte outra alternativa senão capitular e 
comprar a sua paz de espírito, fazendo com que a mercadoria oferecida se 
torne literalmente sua propriedade.” (Adorno, 1980, p. 181)

O indivíduo se torna objeto de um desejo fabricado e reproduzido 
tecnicamente. O consumo parece, nestas circunstâncias, dotado de um tipo 
de convencimento que produz na consciência dos homens certas imagens, de 
si e do mundo. E novamente voltamos a Walter Benjamin e sua concepção 
de encantamento do mundo mediante as imagens. A percepção moderna, 
pautada pelas transformações sustentadas no avanço técnico, foi capaz de 
dotar os homens de uma não-atenção perante os objetos de contemplação. É 
isso que ocorre com o cinema. Porém, para Benjamin, o cinema adquire caráter 
emancipatório exatamente por traduzir-se num espaço de consciência onde 
impera as imagens, que a todo instante podem sofrer alteração. Para Adorno, 
isso não ocorre com a audição (e como se sabe, sua posição sobre o cinema 
também se opõe diametralmente a de Benjamin). Desinteressada, a audição 
reificada impede uma apreensão do todo e difunde uma falsa sensação de 
liberdade.

 
“Os modernos ouvintes assemelham-se a certo tipo de mecâ-
nicos, especializados e ao mesmo tempo capazes de empre-
gar os seus conhecimentos técnicos em misteres inesperados, 
fora do ofício que aprenderam. Entretanto, o abandono de sua 
especialização só aparentemente os ajuda a se libertarem do 
sistema. Quanto mais intensamente se dedicam às exigências 
do seu ofício, tanto mais se escravizam aos ditames do sistema” 
(Adorno, 1980, p. 187).

      
Parece bastante evidente que Adorno está tratando também da questão 

da ideologia. Seu alvo, a cultura americana pós-Segunda Guerra: o american 
way of life. Na medida em que o avanço técnico produziu um tipo de sociedade 
totalmente consumista e fetichizada comprova-se a versão americana 
daquilo que Benjamin vira na Paris do século XIX: a ode à mercadoria. Lá, 
o triunfo da técnica consiste não no convencimento, mas como já foi dito, 
na “fantasmagoria” do novo. O grande mito da modernidade: o progresso; o 
objetivo: o novo. Progresso e novidade são, assim, palavras de ordem da mais 
alta significância para a apreensão da técnica enquanto fenômeno social.
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4. Tudo que é sólido se desmancha no ar
 
As constantes transformações proporcionadas pelo avanço técnico 

tingem seguidamente o véu da sociedade. No fim das contas, tudo permanece 
na mesma. Este é o inferno do autor das Flores do Mal. Para Baudelaire, a 
modernidade é um constante conflito entre a novidade e o efêmero. Quem 
vence é o “aparato sangrento e atroz da Destruição” (Baudelaire, 1985, p. 391)

É sintomático que a As Flores do Mal seja rigorosamente contemporâneo 
do Manifesto Comunista. Em ambos, o que se desmancha no ar não é 
apenas o mundo pré-capitalista, mas o próprio moderno. O desmanche 
é a regra. E numa concepção benjaminiana, regra é também exceção. Mas 
como observou novamente Paulo Arantes, Marx e Engels “não resistiram à 
tentação progressista da época (em que escreveram o Manifesto), deixando-
se impressionar pela nova prosa modernista do mundo (...)” (Arantes, 2004, 
p. 134) A prosa modernista do século XIX evoca, entre outros, a mundialização 
da produção, o que significa a expansão do avanço técnico. Em outras palavras, 
dominação mundializada (entre a dominação da natureza e a dominação dos 
homens entre si, encontra-se uma outra: dominação dos instrumentos de 
dominação. O que significa perguntar: quem domina a técnica? Pergunta 
materialista, por certo. E a julgar pelo que se disse até aqui, ficamos entre a 
incerteza e um retorno à noção de classe dominante).

Diante a ideia de técnica como dominação da relação entre Natureza e 
humanidade, conforme a tese de Benjamin, a solidez do mundo se rende 
à lógica do novo já antigo. Exemplo disso é a moda, que dita idéias e 
comportamentos, o que é novo e o que é velho. Mas como observou Benjamin, 
a moda se alimenta dos resíduos do passado, e a guerra, companheira dos 
homens desde os tempos pré-históricos, ganha uma indústria altamente 
especializada, voltada para o emprego de constantes inovações técnicas.

Indústria da morte. Assim também é chamado o aparato técnico que 
reinventou os confrontos bélicos e criou a guerra de custos mínimos, em termos 
de baixas militares e civis, mas de custos máximos em termos econômicos. 
Encontramos aqui um paralelo interessante com o cinema. Benjamin advertia 
que os custos são reveladores de sua característica de massas, já que os gastos 
requerem um retorno à altura. Na guerra ocorre algo semelhante. A guerra 
moderna, com toda sua “parafernália high-tec”, é um poço consumidor de 
recursos. Os gastos devem ser, de algum modo, recompensados. Disso deriva 
outra característica da guerra moderna: atendendo à lógica da construção-
destruição, seu dispêndio econômico conjura com demandas econômicas, 
políticas e culturais.
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 Conclusão
 
Os aspectos econômicos, políticos e culturais que se relacionam ao 

emprego da técnica lançam uma questão intrigante: a relação entre técnica e 
política passa necessariamente pela ideia de dominação? Em 1934, Benjamin 
escreveu um ensaio-palestra para o Instituto para o estudo do fascismo, 
com sede em Paris, onde o autor cumpria o exílio. Neste texto, “O autor 
como produtor”, Benjamin se refere à técnica como “ponto dialético” que 
permite imergir uma “obra” num contexto “imediatamente social”. O tema é a 
produção intelectual e sua inserção em relações sociais de produção. A técnica 
seria útil ao autor porque ela pode reconfigurar o vínculo que o intelectual 
possui com o “aparelho de produção”. Preso a um aparelho que o possui, 
segundo Benjamin, admitindo uma tese de Brecht, mediante a técnica, num 
sentido literário, o intelectual poderia se engajar a uma luta social imediata.

Isso apenas para ilustrar timidamente os laços aparentemente indissociáveis 
que a técnica adquire com o capitalismo. O avanço de um depende do avanço 
do outro, e ambos dependem de uma lógica que lhes é própria no contexto 
vigente: a construção-destruição. A tendência é avançar também em outro 
sentido, até abranger todas as relações sociais, conforme previra Marx e 
analisara Benjamin e os demais frankfurtinianos.

Como mola do capitalismo, a técnica atingiu uma potência jamais possível 
em épocas anteriores. E a traição de que fala Benjamin é uma possibilidade 
congênita da técnica em condições alheias ao controle. Mas a dominação, o 
controle, é o objetivo, e desse modo a técnica pode ser entendida como mais 
um mito moderno, pois dada ao controle permite que tudo, a partir de seu 
próprio descontrole, em algum momento, possa se descontrolar. 
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O Desocultamento da Essência da Técnica em 
Heidegger1

Resumo Neste artigo pretendemos mostrar como Heidegger pensa o 
desocultamento da essência da técnica, ou seja, seguiremos os movimentos 
meditativos do autor com o intuito de apresentar o que significa pensar 
poeticamente sobre a τέχνη grega e sobre a tecnicidade que caracteriza a 
época moderna. A ponderação de Heidegger sobre a técnica ultrapassa 
os limites instrumentais e antropológicos, estabelecidos culturalmente. Para 
Heidegger, desvelar a essência da técnica equivale a desocultar o fundo 
que determina as relações entre ser e ente em certa época. Nesse sentido, 
questionar a técnica é questionar o entrelaçamento historial (Geschichtlich) 
entre o homem, o mundo e a natureza2.

Palavras chave Heidegger, Técnica e Essência.

1 Agradeço aos Professores, do Departamento de Filosofia da UFPR, André de Macedo Duarte e Marco Antonio 
Valentim por me orientarem na execução do artigo. As sugestões e críticas de ambos foram essenciais para o meu 
estudo sobre “A Questão da Técnica”.

2 Este artigo é resultado das discussões que foram feitas no PET – Filosofia/UFPR (Programa de Educação Tutorial 
da Filosofia) em 2009, ou seja, ele advém de um seminário interno, o qual foi apresentado, na época, para o grupo 
que tinha como tema de pesquisa “Filosofia e Técnica: entre o maravilhamento e o medo”. Algumas modificações 
foram feitas neste texto nos anos que se seguiram a fim de melhorar sua forma e conteúdo. É importante ressal-
tar, sendo assim, que este artigo não possui o rigor conceitual de um especialista em Heidegger.
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A Questão da Técnica
 
Heidegger, em seu discurso “A Questão da Técnica”, não tem por intuito 

atingir simples leitores, mas antes produtores3 que participam do processo 
de desocultamento da essência da técnica, ou seja, o filósofo nos convida a 
pensar sobre o que é a técnica e, nesse sentido, a ultrapassar determinações 
historiográficas que se baseiam na observação das aparentes configurações 
que a técnica tem em determinadas circunstâncias temporais. Portanto, o 
discurso de Heidegger não corresponde a uma mera análise da maneira pela 
qual a técnica é ordinariamente entendida, a saber, enquanto conjunto das 
habilidades de fabricação e uso4.

Heidegger, ao questionar a técnica, dá início a um processo meditativo 
que tem por finalidade tornar aparente a essência da técnica e daquilo 
que é técnico, sendo que esse processo é constituído por duas grandes 
etapas. A primeira corresponde ao desocultamento da essência da técnica 
em seu âmbito mais originário, isto é, o grego, e a segunda se vincula ao 
desencobrimento do fundo que rege a técnica moderna. “E é  justamente esta 
e somente esta que constitui o sufoco que nos leva a questionar ‘a’ técnica” 

3 Por leitores produtores entendo aqueles que participam da atividade da ποίησις na medida em que seguem 
os movimentos do pensamento heideggeriano. A ποίησις, como será explicado no decorrer desse artigo, é um 
processo de desocultamento do ser do ente que corresponde à essência da τέχνη e ao modo pelo qual o homem é 
capaz de estabelecer uma relação de liberdade com a técnica. Sendo assim, proponho que o pensamento medita-
tivo (besinnliche Denken) é ποίησις porque nos conduz à verdade (ἀλήθεια), tal como entendida em seu sentido 
ontológico mais originário, a saber, como o processo que “conduz do encobrimento para o desencobrimento” 
(Heidegger, 2007, p.16).

4 É importante mencionar que este procedimento heideggeriano nada mais é do que o seu método fenomenológi-
co. Não pretendemos discutir o que é a Fenomenologia, para Heidegger, mas simplesmente indicar que o processo 
de desvelamento que perpassa a meditação de Heidegger consiste na aplicação da fenomenologia, ou seja, na 
tentativa de desvelar o oculto, o qual é princípio originário daquilo que aparece (φαίνεται). Como podemos 
perceber, ao proceder fenomenologicamente, Heidegger parte daquilo que se mostra, isto é, ele se encaminha do 
correto à verdade (ἁλήθεια). Nesse sentido, ele não desconsidera a correta determinação instrumental e antro-
pológica da técnica, já que parte desta consideração para pensar no ser que se apresenta como uma atividade 
humana que é meio para um fim. Sendo assim, a intenção de Heidegger ao questionar a essência da técnica é a 
de entender a maneira pela qual a técnica vigora na atualidade. “(...) aquilo que para a fenomenologia dos actos 
de consciência se realiza como o manifestar-se do fenómeno, foi mais originariamente pensado por Aristóteles 
e por todo o pensar e existência gregos, enquanto ἁλήθεια, o não-estar-encoberto do que está presente, como 
o seu desencobrimento, o seu mostrar-se. O que as investigações fenomenológicas tinham encontrado, de novo, 
como atitude portadora do pensar, era afinal o traço fundamental do pensamento grego, se não mesmo de toda 
a filosofia enquanto tal. (...) E hoje? O tempo da filosofia fenomenológica parece ter terminado. Temo-la como 
algo já passado, referido de uma forma apenas histórica, ao lado de outras tendências da Filosofia. Porém, a 
Fenomenologia, naquilo que lhe é mais próprio, não é de todo uma tendência. Ela é a possibilidade do pensar, 
que, indo-se transformando com os tempos, e só por isso, permanece como tal, para corresponder à exigência 
daquilo que há que pensar-se. Se assim fosse tomada e conservada, então bem pode desaparecer enquanto título, 
em favor da ‘coisa do pensar’ [Sache des Denkens], cujo estar-revelado continua a ser um mistério” (Heidegger, 
2009, p. 9-10 e p.12-13).
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(Heidegger, 2007, p.18). Mais precisamente, Heidegger passa a ponderar sobre 
a essência da técnica após ter sido tomado por certo estranhamento5 com 
relação à preponderância da tecnicidade na época que o circunda, a época 
atômica (Atomzeitalter). O domínio da tecnologia sobre o homem, sobre suas 
atividades e suas relações com os entes se mostra, aos olhos de Heidegger, 
como algo extraordinário no sentido de assombroso.

Entretanto, esse estado de assombro não deve ser considerado 
negativamente, já que a ele não se associa o medo e sim a inquietação 
que desencadeia a necessidade de compreender “por que é” e “o que é” a 
modernidade. Assim, o discurso de Heidegger não nega a técnica, não a 
afirma e nem mesmo a considera neutra, pois “nunca faremos a experiência 
de nosso relacionamento com a essência da técnica enquanto concebermos e 
lidarmos apenas com o que é técnico, enquanto a ele nos moldarmos ou dele 
nos afastarmos”(Heidegger, 2007, p.11).

Segundo Heidegger, a essência da técnica não é igual à técnica e nem ao 
que é técnico. Pois, a essência é concebida como aquilo que faz com que a 
técnica tenha certa configuração, ou seja, ela é responsável por demandar a 
relação do homem com a natureza e com o mundo em determinada época, 
engendrando inclusive a maneira pela qual a técnica aparece perante nós. Já 
o que é técnico se distingue da técnica na medida em que se vincula a ela 
enquanto produto. Sendo assim, é devido à regência de uma essência que 
concebemos a técnica como uma atividade humana causadora de fins6.

Para Heidegger, os vários discursos empreendidos sobre a técnica levaram 
em consideração somente aquilo que é imediatamente constatável no 
tangente a ela e, nesse sentido, não desocultaram a sua essência, mas apenas 
determinaram o que há de comum entre a técnica grega e a técnica moderna, 
a saber, o fato de ambas serem meios para um fim e uma atividade do homem.

Essa determinação instrumental da técnica é correta, porém, não é 
verdadeira, já  que Heidegger recupera a acepção grega de verdade. Para ele, 

5 “O testemunho ao afluxo de presença, os gregos nomeiam θαυμάζειν.” [Le rapport à cet afflux de la présence, 
les Grecs le nomment θαυμάζειν.] (Heidegger, 1990, p.420, tradução minha). “Sócrates – Efectivamente, meu 
amigo, Teodoro parece não ter adivinhado mal a tua natureza. Pois o que estás a passar, o maravilhares-te (τ␣ 
θαυμάζειν), é mais de um filósofo. De facto, não há outro princípio da filosofia que não este, e parece que aquele 
que disse que Íris é filha de Taumanto (Θαύμαντος) não fez mal a genealogia” (Platão, 2005, 155d).

6 “A palavra ‘essência’ não significa mais o que uma coisa é. Escutamos a palavra alemã Wesen, essência, como um 
verbo, wesend, ou seja, como vigorar, no sentido de vigorar na presença e na ausência. Wesen, vigorar, diz währen, 
perdurar, weilen, demorar. A expressão es west, está em vigor, significa mais do que está durando, demorando. 
Está em vigor diz que algo persiste, perdura e assim nos toca, nos en-caminha e nos intima. Pensada desse modo, 
a essência designa o vigor, o que persiste e perdura, o que nos concerne em tudo que nos toca, porque é o que 
tudo en-caminha e movimenta” (Heidegger apud Pessoa, 2007, p. 84).
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verdadeira é a destinação que traz-à-frente (Her-vor-bringen)7 a essência, até 
então oculta, de uma certa entidade.  Ao traçar a diferença entre o correto e 
o verdadeiro, Heidegger nos faz perceber que muitos erraram ao pensar que a 
questão sobre a essência da técnica havia se esgotado na instrumentalidade, 
como se todas as questões se reduzissem à maneira pela qual a humanidade 
pode dominar esse instrumentum.

Porém, “supondo que a técnica não seja um simples meio, como fica então 
a vontade de dominá-la?” (Heidegger, 2007, p.12). Não podemos questionar 
qual é o tipo de relação que o homem tem com a técnica sem antes desocultar a 
essência da técnica, já que somente esta é responsável por destinar a maneira 
pela qual o humano se articula ao técnico. Para isso, explica Heidegger, 
não devemos desconsiderar a determinação corrente que dela se faz, pois é 
através do questionamento da instrumentalidade que poderemos caminhar 
em direção ao desvelamento da história da essência da técnica8. 

Assim, Heidegger mostra que a questão da técnica continua sendo aquela 
que pergunta pela sua essência e que a resposta para ela consistirá em um 
processo que envolve etapas de desvelamento, ou seja, temos de desvelar a 
essência da causalidade – na medida em que a técnica é considerada como um 
meio que causa fins – para então desvelar o fundamento da instrumentalidade 
e, por fim, a essência da técnica.

Dessa maneira, o filósofo inicia o processo da ἀλήθεια a partir do 
desocultamento do modo pelo qual a causalidade era correntemente pensada 
pelos gregos. Heidegger desencobre o aparente grego na medida em que 
para nós, modernos, até mesmo o aparecente grego está ou, nesse caso, 
estava oculto9. O filósofo, então, desencobre o corrente para, através dele, 
desencobrir a essência. Mas, por que Heidegger pondera sobre a causalidade 
grega? Conforme mencionamos acima, Heidegger foi motivado a questionar 
a técnica devido à aparente dominação desta na modernidade, sendo assim, 

7 Em alguns momentos seguirei a tradução de André Duarte para a palavra “Her-vor-bringen” (Duarte, 2010, 
p.126).

8 “(...) a definição instrumental e antropológica da técnica não pode ser um ponto de chegada. Antes, ela constitui 
apenas um ponto de partida para uma interrogação que, partindo do correto, e por meio dele, deve superá-lo e con-
duzir o pensamento rumo a uma compreensão verdadeira a respeito da essência da técnica” (Duarte, 2010, p.125).

9  “Para os gregos, ao contrário, esta prova do ser é tão rica, ela é tão concreta (real) e atingiu a tal ponto o homem 
grego que existem os sinônimos falados (Aristóteles, Metafísica A): τὰ φαινόμενα, τὰ ἀληθέα. (...) Mas, o que 
é o fenômeno no sentido grego? Em linguagem moderna, o fenômeno grego é precisamente o não-fenômeno 
moderno; ele é a coisa mesma, a coisa em si. Abismo entre Aristóteles e Kant” [Pour lês Grecs au contraire, cette 
épreuve de l’étant est tellement riche, elle est tellement concrète et atteint à ce point l’homme grec qu’il existe 
dês synonymes parlants (Aristote, Métaphysique a): τὰ φαινόμενα, τὰ ἀληθέα. (...) Mais qu’est-ce que le phé-
nomène au sens grec? Em language moderne, le phénomène grec est précisément le non-phénomène moderne; Il 
est la chose elle-même, la chose em soi. Abîme entre Aristote et Kant.] (Heidegger, 1990, p.416 e 417).
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por que ele não pensa diretamente a causalidade no âmbito moderno? Parece 
que Heidegger não poderia pensar diretamente a causalidade moderna 
porque, desse modo, não experimentaria o sentido originário da técnica, o 
qual se remete à τέχνη e, portanto, não constataria aquilo que é responsável 
pelo caráter de técnica tanto no que se refere ao âmbito grego quanto ao 
moderno, bem como não poderia explicar o fundo ou fundamento responsável 
pelos disparates que cercam as representações objetivas da técnica antiga 
e moderna, já que “naturalmente, uma estação de radar é muito menos 
simples do que um cata-vento. Naturalmente, fabricar uma máquina de alta 
frequência exige a integração de diversos processos de produção técnico-
industrial. Naturalmente, uma serraria perdida em algum vale da Floresta 
Negra é um meio primitivo quando comparada com a usina hidroelétrica no 
rio Reno” (Heidegger, 2007, p.12).

Tudo indica que o termo “naturalmente”, utilizado pelo filósofo, já deixa 
implícito que as mudanças da técnica, no que tange ao antigo e ao moderno, 
se devem a transformações independentes da intervenção humana, visto que 
a φύσις, a qual é um modo de ποίησις, é capaz de produzir a si mesma e, 
nesse sentido, modificar a si mesma. Mais precisamente, as diferenças entre 
o antigo e o moderno só podem ser explicadas a partir do desocultamento 
das essências que destinam suas circunstâncias epocais e da constatação da 
novidade moderna através da identificação do que permanece tradicional10.

 

A Causalidade Grega

10  “Também a φύσις, o surgir e elevar-se por si mesmo, é uma pro-dução, é ποίησις. A φύσις é até a máxima 
ποίησις. Pois o vigente φύσει tem em si mesmo (ἐν αὐτῶι) o eclodir da pro-dução. Enquanto o que é pro-duzido 
pelo artesanato e pela arte, por exemplo, o cálice de prata, não possui o eclodir da pro-dução em si mesmo mas 
em um outro (ἐν ἄλλῳ), no artesão e no artista” (Heidegger, 2007, p.16). A partir dessa citação, proponho uma 
aproximação entre o processo da ποίησις enquanto φύσις e a destinação do ser. Basicamente, para Heidegger, 
as modificações das relações entre o ser e o ente não estão sob o controle do homem, já que o próprio homem é 
determinado pelo envio do ser. A φύσις, tal como explicada por Heidegger, tem em si mesma o desabrochar da 
produção e, além disso, é comumente associada, no que tange à filosofia grega, ao destino, o qual independe do 
homem. O destino produz o homem e as suas relações com os demais entes, no entanto, o homem não é capaz de 
produzir o destino. Segundo André Duarte, para Heidegger, “a mera ação ou fazer humanos (blosse Tun), enten-
didos como meios para causar fins, jamais serão capazes de transformar a essência da técnica, pois tal transfor-
mação depende fundamentalmente de outra relação entre homem e ser” (Duarte, 2010, p.154). De maneira geral, 
a minha suposição sobre a relação entre a φύσις e a destinação está baseada em constatações como as citadas 
acima. Essa interpretação só percorrerá perifericamente o meu texto, motivo pelo qual não a desenvolverei com 
mais profundidade neste artigo.
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“A filosofia ensina há séculos que existem quatro causas: 1) a 
causa materialis, o material, matéria de que se faz um cálice de 
prata; 2) a causa formalis, a forma, a figura em que se insere o 
material; 3) a causa finalis, o fim, por exemplo, o culto do sa-
crifício que determina a forma e a matéria do cálice usado; 4) a 
causa efficiens, o ourives que produz o efeito, o cálice realizado, 
pronto” (Heidegger, 2007, p.13).

No trecho acima, Heidegger nos apresenta a causalidade grega11 para, 
por meio dessa determinação, nos encaminhar ao início do processo de 
desvelamento da essência da causa em seu sentido originário.

Toda a nova etapa de desencobrimento, iniciada pelo filósofo, é geralmente 
representada por questões que abarcam o “por que é” e “o que é”, ou seja, as 
perguntas que aparecem no texto de Heidegger provavelmente exteriorizam 
o início de um novo movimento meditativo que tende a desocultar o oculto12. 
Sendo assim, Heidegger nos coloca na direção do descobrimento da essência 
da causa, ao questionar aquilo que ela é:

“(...) por que existem precisamente quatro causas? No tocante 
às quatro causas, o que significa ‘causa’ em sentido próprio? 
De onde se determina o caráter de causa das quatro causas 
de modo tão uniforme a ponto de se pertencerem uma à outra 
numa coerência?” (Heidegger, 2007, p.13).

11 Historiograficamente (Historisch) a causalidade, tal como apresentada por Heidegger, é aristotélica e não grega, 
já que é preciso levar em consideração a diversidade que perpassa os pensamentos e pensadores gregos. Entre-
tanto, historialmente (Geschichtlich) a causalidade entendida como responsabilidade não se vincula somente 
a Aristóteles, mas consiste na experiência grega relativa ao entrelaçamento entre ser e ente. Historialmente, 
podemos conceber a causa grega como dívida e responsabilidade e historiograficamente podemos conceber que 
a causa aristotélica é um dos diferentes modos gregos de dívida e responsabilidade. Nesse sentido, Heidegger 
não desconsidera a riqueza das experiências e pensamentos gregos, pois não os reduz a Aristóteles. “Tudo que é 
]historiográfico (Historische) orienta-se a partir do histórico (Geschichtliche). A história, ao contrário, não tem 
nenhuma necessidade da historiografia. O homem da historiografia é, sempre, apenas um técnico, um jornalista. 
Um pensador da história é totalmente distinto do historiógrafo. Jacob Burckhardt não é nenhum historiador, 
mas um verdadeiro pensador da história (Geschichtsdenker)” (Heidegger apud Kirchner, 2012, p. 135, nota 14). 
Quando nos referimos à técnica “grega” estamos pensando em um modo próprio de desocultamento do ser que 
se distingue do moderno. Ao desvelar a essência da técnica grega e da moderna, Heidegger nos mostra dois acon-
tecimentos totalmente diferentes, isto é, duas relações distintas entre Homem, Mundo e Terra.

12 Para Heidegger, pensar é se voltar cuidadosamente ao impensado, isto é, àquilo que está retraído. E esse pro-
cesso de pensamento parece estar sempre sinalizado pela pergunta. Então, a técnica se faz questão na medida em 
que sua essência não é pensada, do mesmo modo como para Heidegger, a essência do pensamento ainda não foi 
pensada: “A proveniência do ser do real está impensada. O que realmente cabe pensar mantém-se retraído. Isso 
ainda não se tornou para nós digno de ser pensado. Por isso, nosso pensamento ainda não ganhou propriamente 
seu elemento. Propriamente, ainda não pensamos. E, por isso, perguntamos: o que quer dizer pensar?” (Heidegger, 
2007, p.124). 
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Conforme nos explica Heidegger, para os gregos, causa é “aquilo pelo 
que um outro responde e deve” (Heidegger, 2007, p.13), ou seja, as quatro 
causas são modos diferentes de responder e dever que se articulam enquanto 
responsáveis por um determinado aspecto da constituição do utensílio ou 
artefato. Para aclarar essa concepção, reproduziremos o exemplo, proposto por 
Heidegger, que considera a imagem do cálice de prata sacrificial (Heidegger, 
2007, p.14-15).

As quatro causas interferem na produção do utensílio antes deste ser 
fabricado. Tudo começa com a assimilação ou determinação, por parte do 
artesão ou artista, do fim (τέλος) que circunscreve o utensílio; no caso 
do cálice de prata, a causa finalis é responsável por destiná-lo ao âmbito 
sacrificial.

Em seguida, a causa material e a formal passam a interferir na maneira 
pela qual o ourives concebe o utensílio, pois a causa final desencadeia as 
outras duas na medida em que “determina a forma e a matéria do cálice 
usado” (Heidegger, 2007, p.13). Assim, a matéria prata responde pelo material 
do qual é feito o artefato e a forma pelo perfil de cálice que se insere na 
prata.

Por fim, explica Heidegger, o ourives13 se articula à constituição da coisa 
não por ser o responsável pela sua fabricação, mas por se responsabilizar 
pelo τέλος e, dessa maneira, “refletir e recolher numa unidade os três modos 
mencionados de responder e dever” (Heidegger, 2007, p.15). Nesse sentido, 
podemos imaginar que o ourives, em meio a um processo meditativo, une 
as três peças do quebra-cabeça de maneira a formar uma imagem. Sem 
o ourives as três causas permaneceriam desarticuladas já que, embora a 
causa finalis desencadeie o tipo de matéria e de forma que se vincularão ao 
utensílio, somente o ourives interpreta essa articulação e traz-à-frente (Her-
vor-bringen) o cálice sacrificial de prata enquanto unidade, coisa ou artefato, 
isto é, o ourives o coloca na realidade14.

A partir desse exemplo, já somos capazes de perceber que a produção 
de um ente ocorre no âmbito do pensamento e que o desocultamento da 
coisa começa na determinação do τέλος e termina na unificação do ourives. 

13 “Mesmo quando os gregos, a saber, Aristóteles, falam daquilo que os latinos chamaram de causa efficiens, 
eles nunca pensam em causa e efeito. Para eles, o que se per-faz (sich Vollendende) num ἔργον é o que se leva 
à plenitude da vigência; ἔργον é a vigência, no sentido próprio e supremo da palavra” (Heidegger, 2007, p.43).

14 “Pensando-se de maneira bem ampla, ‘realidade’ (Wirklichkeit) significa, então, estar todo em sua vigência, 
significa a vigência em si mesma acabada do que se pro-duz e se leva ao vigor de si mesmo” (Heidegger, 2007, 
p.42-43).
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Entretanto, vale ressaltar que essa maneira pela qual a produção é entendida 
só é percebida pelo autor do artefato quando este produz (ποιει), mas não 
fabrica – por exemplo, o estilista produz a roupa, porém, a costureira a fabrica 
– ou quando ele pondera sobre o vínculo que existe entre as quatro causas e 
o processo de invenção.

Até agora, então, conseguimos descobrir que a causalidade se relaciona à 
responsabilidade, todavia, não no sentido que esta recebe na modernidade, pois 
“temos, hoje em dia, a tendência de entender a responsabilidade ou em sentido 
moral, como culpa, ou, então, como uma espécie de ação” (Heidegger, 2007, p.15).

A causa (ἡ αἰτία) pode significar responsabilidade, mas muitas vezes em um 
sentido negativo, ou seja, em certos contextos ἡ αἰτία é a acusação ou a culpa 
que se segue dessa acusação, tanto que este termo grego é frequentemente 
traduzido para o latim crimem.  Esse sentido negativo de responsabilidade, o 
qual é encontrado no âmbito da ética grega e, como crimem, tanto na moral 
latina quanto na moderna, é negado por Heidegger15. Além desse sentido, 
Heidegger também nega aquele que entende a responsabilidade como um tipo 
de ação do indivíduo responsável. A partir disso, pode-se questionar: por que 
Heidegger não leva em consideração o sentido negativo de responsabilidade, 
a saber, aquele que a entende como culpa vinculada à ação do responsável? 
Por que Heidegger não entende a responsabilidade como ação? O que é, 
então, a responsabilidade, para Heidegger?

Talvez possamos afirmar que Heidegger não admite o significado 
negativo da causalidade porque a responsabilidade da πρᾶξις é diferente da 
responsabilidade da πρᾶξις, já que produzir é responder por aquilo que vem 
a ser, ao passo que realizar (praticar ou agir), tal como propõe Aristóteles, é 
responder pelo discernimento entre o bom e o mau no que concerne ao bem-
estar geral. Então, a responsabilidade, para Heidegger, na medida em que 
não está associada à prudência (φρόνησις) – a qual é a realização ou ação 
(πρᾶξις) relativamente às coisas boas para o ser humano – não possui um 
sentido ético e nem mesmo moral, mas sim poético ou ainda artístico, pois 
“uma arte (τέχνη) é o mesmo que uma qualidade racional concernente ao 
criar (ποιητικη) (…). Toda arte se ocupa em trazer alguma coisa à existência 
(γένεσιν) (…)” (Aristóteles, 2007, 181 – 182)16.

15 Não será feita uma distinção aprofundada entre a ética grega, a moral latina e a moderna. Basta entender que 
a apropriação que alguns romanos e cristãos fazem da noção de acusação, por meio da tradução do termo grego 
αἰτία por crimem, é moral. De modo geral, o crimem é a violação de um conjunto de regras fixadas e universais 
(este sentido de responsabilidade continuará a vigorar na modernidade). Ao contrário, a acusação e a culpa, no 
caso dos gregos, estão relacionadas a um desvio do ἔθος ou perturbação da alma.

16 Para uma análise detalhada sobre a diferença entre ποίησις e πρᾶξις na filosofia de Aristóteles: BESNIER, B. “A 
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Por isso, Heidegger nos faz perceber que a causa é responsabilidade na 
medida em que responde ao envio do ser relativamente a algo que, até então, 
não aparecia ou, ainda, causar é deixar-viger algo que não vigia.    

Sendo assim, as quatro causas são quatro modos de deixar-viger que, 
quando articulados, levam o utensílio ao surgimento. “Todo deixar-viger o 
que passa e procede do não-vigente para a vigência é ποίησις, é pro-dução 
(Her-vor-bringen)” (Heidegger, 2007, p.16). As quatro causas são responsáveis 
pela produção do artefato, isto é, pelo trazer-à-frente (Her-vor-bringen) 
o que estava oculto, sendo que cada causa funciona como uma etapa de 
produção que, ao se vincular à outra,  conduz ao aparecimento do ente, 
isto é, a produção, no sentido mais originário, consiste em um processo de 
desocultamento.

Desocultar, para Heidegger, é fazer vigorar ou tornar algo presente. Então, 
o vigente é  aquilo que vigora e dura no tempo presente, o qual diz respeito 
ao instante do desocultamento. Tal como nos explica Heidegger: “Vigente é  
o que dura – o que vige a partir e no âmbito do desencobrimento. Vigorar 
só acontece onde prontamente impera desencobrimento. Algo é vigente, 
presente, porém, à medida que dura no e a partir do desencobrimento e, 
assim, se faz presente” (Heidegger, 2007, p.123).

Toda a produção é um processo no qual e por meio do qual se estabelece 
uma relação entre o ser e o tempo. Sendo que a produção é aquilo que é 
responsável pela presença (Anwesen) de tal relação. A partir disso, podemos 
questionar: de que modo, segundo Heidegger, produção, responsabilidade, 
verdade e pensamento estão entrelaçados?

Como havíamos explicado outrora, Heidegger compreende a verdade 
tal como os gregos a entendiam. Portanto, para ele, a palavra “verdade” 
resguarda o mesmo sentido do seu termo originário, a saber, “ἀλήθεια”. Este 
designa o processo de desocultamento no qual repousa a produção (ποίησις) 
que não se limita ao trazer-à-frente (Her-vor-bringen) artesanal e artístico, 
mas também abarca a própria natureza (φύσις) na medida em que o natural 
faz surgir a si mesmo, isto é, se revela. A natureza, ao contrário do artesanato 
e da arte, os quais estão relativizados ao homem, é causa de si mesma17.

“Onde nos perdemos? Questionamos a técnica e chegamos à 
ἀλήθεια. O que a essência da técnica tem a ver com desencobri-
mento? Resposta: tudo. Pois é no desencobrimento que se funda 

distinção entre praxis e poiêsis em Aristóteles”. Analytica, v.1, no3, 1996, 127-163. 

17 “A melhor ilustração é quando um médico quer medicar a si mesmo: de fato, a natureza parece com isso” 
[μάλιστα δὲ δῆλον, ὅταν τις ἰατρεύῃ αὐτὸς ἑαυτόν· τούτῳ γὰρ ἔοικεν ἡ φύσις.] (Aristóteles, 1966, 199b30, 
tradução minha).
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toda a produção. Esta recolhe em si, atravessa e rege os quatro 
modos de deixar-viger a causalidade. À esfera da causalidade 
pertencem meio e fim, pertence a instrumentalidade. Esta vale 
como traço fundamental da técnica. Se questionarmos, pois, 
passo a passo, o que é propriamente a técnica conceituada, 
como meio, chegaremos ao desencobrimento. Nele repousa a 
possibilidade de toda elaboração produtiva” (Heidegger, 2007, 
p.15).

Técnica é, portanto, em sua essência um modo de desencobrimento que, no 
caso dos gregos, não se mostra só como desencobrimento poético vinculado 
ao artesanato e às habilidades artísticas, pois há outro tipo de desocultamento 
poético que traz-à-frente aquilo que se produz por si, a saber, a natureza. 
O desocultamento da natureza faz aparecer para o homem aquilo que, no 
âmbito da φύσις, já estava aparecendo. Esta produção é abarcada pelo termo 
grego “ἐπιστήμη”, o qual é comumente traduzido por “ciência”.

Existem, nesse sentido, duas formas de produzir (ποεῖν) que são de 
responsabilidade do homem, mas uma que é de responsabilidade da φύσις, a 
qual, tal como explica Heidegger, é a máxima ποίησις, já que consiste em uma 
vigência que é causa de si mesma (Heidegger, 2007, p.16). No que se refere às 
formas de produção cujo responsável é o homem, uma corresponde à criação e a 
outra corresponde ao desvelamento daquilo que já foi criado. “Toda arte (τέχνη) 
se ocupa em trazer alguma coisa à existência, e dedicar-se a uma arte significa 
estudar como trazer ao existir uma coisa que é possível existir ou não, a causa 
eficiente da qual estando no criador e não na coisa criada, pois a arte não se 
ocupa com coisas que existem ou passam a existir (vêm a ser) necessariamente ou 
pela natureza. (…) A ciência (ἐπιστήμη) é um modo de concepção que lida com 
(...) coisas necessárias (...)” (Aristóteles, 2007, p. 182 e 184).

A ἐπιστήμη e a τέχνη são modos distintos de desencobrimento, nesse 
sentido, modos distintos de verdade (ἀλήθεια). A palavra “ἀλήθεια”, mostra-
nos Heidegger, é o termo grego que designa a dinâmica do desocultamento, 
a saber, a produção: “A pro-dução conduz do encobrimento para o 
desencobrimento. Só se dá no sentido próprio de uma pro-dução, enquanto 
e na medida em que alguma coisa encoberta chega ao desencobrir-se. Este 
chegar repousa e oscila no processo que chamamos de desencobrimento. Para 
tal, os gregos possuíam a palavra ἀλήθεια” (Heidegger, 2007, p.16).

Ser responsável pela produção que é ἐπιστήμη significa voltar o 
pensamento à natureza, a qual se revela a este homem que, ao pensar, 
responde a tal envio. Ser responsável pela produção que é τέχνη consiste em 
pensar para criar mundo. 
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A natureza não  é criação do homem, mas sim a condição de existência 
deste.  “Esse vir para fora e irromper, ele mesmo e no todo, os gregos desde 
muito cedo denominavam: a φύσις. Ela ilumina ao mesmo tempo aquilo no 
qual e sobre o qual os homens fundam sua morada. Chamamos isso: a terra 
(Erde)” (Heidegger, 2007, p.26).

De modo geral, para Heidegger, a Terra (Erde), como o lugar no qual 
os homens fundam sua morada, se contrapõe ao Mundo (Welt) na medida 
em que é o fechamento que permite a abertura do Mundo. A Terra não é 
aquilo que se mostra enquanto tal, mas aquilo que, em sua retração, leva 
ao aparecimento do Mundo, lugar no qual o homem “constitui-se como o 
ente que ele mesmo é, ou seja, existência, quanto o lugar no qual o homem 
descobre os demais entes” (Ferreira, 2006, p. 216). Nesse sentido, Terra e 
Mundo estão em contraposição, mas se copertencem no jogo do ocultamento 
e desocultamento, o qual permite a verdade (ἀλήθεια) do ser e do ente. 
“O fechamento da Terra possibilita assim o contorno dos acontecimentos 
históricos, a abertura do Mundo e o desvelamento da verdade do ser e do 
ente. O velamento da Terra, na medida em que possibilita o surgimento do 
desvelamento consiste na origem dos acontecimentos que se dão no mundo” 
(Ferreira, 2006, p. 217).

A partir disso, talvez não seja precipitado afirmar que essa mesma 
contraposição, relativa à Terra e ao Mundo, perpassa o pensamento, o qual 
consiste em uma dinâmica que vai do coberto ao descoberto. Pensar é se 
voltar cuidadosamente àquilo que está retraído, ou seja, ao impensado. Assim, 
poderíamos afirmar que pensar consiste tanto em fazer aparecer o que não 
aparecia, ou seja, tanto trazer à existência (criação de Mundo - τέχνη), 
quanto procurar pelo princípio originário do que aparece (desencobrimento 
da Terra -  ἐπιστήμη).

Heidegger nos mostra, então, dois modos de produzir, dois modos 
de verdade, isto é, dois modos de pensar.  Pensar é memorizar: “Memória 
(μνημοσύνη) é, aqui, a concentração do pensamento que, concentrado, 
permanece junto ao que foi propriamente pensado porque queria ser pensado 
antes de tudo e antes de mais nada” (Heidegger, 2007, p.118).

Pensar é memorizar o ser do ente, nele se concentrar para não esquecê-
lo. Desencobrir o ente, trazê-lo à existência, significa lembrar que o ente é a 
vigência do ser. Desencobrir o ser significa lembrar que aquilo que aparece 
só se mostra porque o ser se oculta. Heidegger nos explica que o pensar é 
lembrar o impensado na medida em que ele nos atrai. Pensamento é um 
processo de produção que responde pelo envio daquilo que se pensa.

Para Heidegger, o pensar da lembrança, isto é, o pensamento de origem 
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grega, se perdeu na modernidade e junto com ele os sentidos originários de 
verdade, ciência e técnica. A verdade não é mais desocultamento (ἀλήθεια), 
mas sim certeza ou adequação dos juízos ao ente-objeto (veritas). A ciência 
deixou de esperar pelo ser, mas se precipitou de maneira a se contentar 
com o cálculo do ente. Mais precisamente, o conhecimento grego difere do 
conhecimento científico da modernidade na medida em que a ἐπιστήμη se 
dá pela revelação da φύσις para o homem, isto é, o homem é aquele que 
recebe a φύσις por meio do desvelamento. Ao contrário, o conhecimento 
moderno consiste em uma construção calculativa e sistemática, empreendida 
pelo sujeito que se apresenta como fundamento de todas as coisas. “Em 
outras palavras, o conhecimento proporcionado pela ciência moderna como 
investigação metódica e institucional é sempre um ajuste de contas (rechnen), 
um contabilizar calculado a respeito da possibilidade de o ente tornar-se 
disponível para a representação. (...) A epistémè grega não era exata, não 
podia ser exata e nem precisava ser exata” (Duarte, 2010, p.27-28 e 29). Na 
modernidade não há mais uma φύσις preexistente que escapa da visão do 
homem, já que a natureza moderna consiste na projeção das configurações 
e conceitos do sujeito que a dispõe como fonte de energia (Heidegger, 2007, 
Ciência e Pensamento do sentido).

Basicamente, ao mostrar a perda de sentido originário da verdade, da 
ciência e da técnica, tal como analisaremos na sequência, Heidegger quer 
mostrar que na modernidade o pensamento da lembrança foi esquecido. 
Pensar passou a ser reapresentar, ou seja, consiste em apresentar novamente 
aquilo que já aparece, então, pensar nada mais é do que calcular o ente a 
partir das diferentes categorias da razão, a qual se faz fundamento de todas 
as coisas na medida em que indubitável18.

Desse modo, Heidegger nos faz concluir que, em sentido originário, não 
pensamos, pois pensar não é constranger o ente, por meio do cálculo, ao 
encontro com o homem, o qual não é  mais um simples ente, mas sim uma res 
cogitans. Pensar, tal como propõe Heidegger, é esperar pelo envio do ser que 
se desvia de nós e se retrai ao fazer o ente aparecer. “Ainda não pensamos 

18 “Heidegger compreende que Descartes promoveu uma cisão entre homem e mundo, à medida que compreen-
deu o pensamento como um fundamento, a substância do eu: ego cogito – ergo – ego sum: penso, conseqüen-
temente, sou. Como substância do eu, o pensamento passou a ter uma autonomia de tudo que não é ele mesmo, 
tornando-se uma coisa ideal, a res cogitans, essencialmente diferente de todas as outras coisas corpóreas, que 
passaram a ser constituídas por uma outra substância, a res extensa. Com a distinção essencial do ‘ego cogito’ da 
‘res corporea’, diante da realidade cindida em duas substâncias, em res cogitans e res extensa, a verdade passa a 
ser a certeza de uma concordância do juízo com a coisa, uma adequação correta entre o pensamento ideal e a 
extensão real: ‘A definição nominal da verdade, a saber, que consiste na concordância do conhecimento com o 
seu objeto, é aqui concedida e pressuposta...’– como podemos constatar nessa advertência escrita por Kant em 
sua Crítica da razão pura” (Pessoa, 2007, p. 82).
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porque o que cabe realmente pensar se des-via do homem e não porque o 
homem não se en-via, de maneira suficiente, a isto que cabe pensar. O que 
cabe pensar desvia-se do homem. O que cabe pensar retrai-se para o homem 
à medida que se retira. (…) Isto que assim, de um tal modo, de nós se retira 
e, por isso, permanece impensado, não podemos por nós mesmos coagir ao 
encontro. (…) Só nos resta esperar – esperar até que ‘o a-se-pensar’ se nos 
anuncie. Mas esperar aqui não significa, de modo algum, adiar o pensamento. 
Esperar quer dizer aqui: manter-se alerta e, na verdade, no interior do já 
pensado em direção ao impensado, que ainda se guarda e se encobre no já 
pensado” (Heidegger, 2007, p. 116 e 120).

Então, para reiterarmos os elementos que compõem esta meditação de 
Heidegger, basta lembrarmos que a produção (ποίησις) consiste em um 
processo de desocultamento e, enquanto tal, é ἀλήθεια. Desocultar é responder 
e dever ao envio do ser, o qual jamais se mostra inteiramente na medida 
em que o aparecimento copertence ao ocultamento19. Responder e dever ao 
envio do ser não é agir sobre aquilo que é, mas sim pensar concentradamente 
porque algo é: “Memória, o pensar concentrado da lembrança do que cabe 
pensar, é a fonte da poesia. Por isso, o modo próprio de ser da poesia se funda 
no pensar” (Heidegger, 2007, p.118). Nesse sentido, a responsabilidade não é a 
ação do responsável, mas sim o pensar poético cuja dinâmica revela a relação 
entre o ser e o ente, bem como entre a Terra e o Mundo20.

Heidegger, ao desocultar o modo de ser grego, nos faz ver a técnica 
como desencobrimento, isto é, como algo que, em certo momento, apareceu 
poeticamente. Além disso, mostra-nos21 que a essência de uma determinada 
época, seja ela antiga ou moderna, é natural ou não causada pelo homem, 
porém, suscetível ao desvelamento humano. Nesse sentido, se levássemos em 
consideração a distinção grega entre τέχνη e ἐπιστήμη, poderíamos classificar 
o pensamento poético de Heidegger como epistêmico, pois desoculta o que 

19 “De suma importância é esse aspecto do desocultamento que foge da vontade humana de manipular as coisas. 
O homem não dispõe sobre o não-velado (Unverborgenheit) que sempre é mostrar-se e ocultar-se no mesmo 
momento. Se somos incapazes de entender o que transcende o nosso horizonte, também não conseguimos en-
tender o retroceder do real. O desocultamento técnico moderno, como sendo exclusivamente técnico, esquece 
este outro lado do desocultar, que é a permissão limitada, dada pelo próprio Ser, de participar no seu segredo” 
(Brüseke, F.J, 1997, p.4). 

20 O pensamento não é, para Heidegger, tal como podemos perceber, falta de ação. Mais precisamente, a respon-
sabilidade não é ação no sentido moderno, o qual distingue o pensar do agir. Em um sentido originário, o pensar 
já é um agir na medida em que fundador da ποίησις.

21 “Este mostrar-se simples é um traço fundamental do pensamento, o caminho para aquilo que, desde sempre 
e para sempre, dá ao homem o que pensar. Toda e qualquer coisa se deixa demonstrar, isto é, derivar a partir de 
pressuposições adequadas. Poucas coisas, porém, e estas ainda raramente, deixam-se mostrar, isto é, num aceno, 
liberar para um encontro” (Heidegger, 2007, p.115).
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estava oculto para o homem, mas não para a φύσις.
Heidegger, na medida em que explica o desocultamento poético, não 

mostra somente a essência que um dia respaldou certa circunstância temporal 
de forma a interferir na relação do homem com a natureza e com o mundo, 
mas também nos mostra o fundamento que rege a sua meditação. Pois, para 
o filósofo, pensar sobre algo é desocultar a essência de algo, nesse sentido, 
pro-duzir (Her-vor-bringen) seu fundamento. Sendo assim, pensar sobre a 
técnica é fazer aparecer a sua essência e a nossa essência meditativa, visto 
que “o que é digno de ser questionado nos proporciona, por si mesmo, a 
oportunidade clara e o apoio livre para podermos vir ao encontro e convocar 
o apelo que fala e diz respeito à nossa essência. Encaminhar na direção do 
que é digno de ser questionado não é uma aventura, mas um retorno ao lar” 
(Heidegger, 2007, p.58).

Tal como mostramos até aqui, o mundo produzido pelo ourives resulta de 
sua combinação com a matéria. Mais precisamente, o que queremos explicar 
é que o artefato grego representa a harmonia entre dois limites, a saber, 
a natureza e o homem que nela se insere22. Dessa forma, a relação entre a 
técnica e o conhecimento da natureza é essencial no que se refere à produção 
de mundo grego. Basicamente, somos capazes de trazer-à-frente (Her-vor-
bringen) o cálice de prata sacrificial porque conhecemos o material prata e o 
perfil cálice através do nosso contato com a natureza.

A partir disso, podemos perceber que os gregos, ao apresentarem a matéria 
em conjunção com o homem e a habilidade epistêmica em concomitância com 
a técnica, estavam a expor a maneira pela qual a sua circunstância historial 
(Geschichtlich) se configurava, isto é, enquanto desencobrimento poético 
que encaminha o homem para uma relação harmoniosa com a natureza.

De modo geral, a harmonia entre o homem e a natureza não deve ser 
pensada como a concórdia plena entre a φύσις e o ἅνθρωπος, já que a 
ἁρμονία diz respeito à unidade entre homem, mundo e natureza. Mais 
precisamente, o homem não estava destacado da natureza e nem mesmo do 
mundo no qual ele habita. Sendo assim, o homem não possuía um vínculo 
exploratório com a natureza. No entanto, isso não indica que a vontade de 
dominá-la inexistia, pois ao produzir, tanto conhecimento quanto técnica, o 
homem queria dominar a natureza a fim de entender aquilo que ele mesmo 
é, já que a relação entre homem, mundo e natureza era contínua. Nesse 

22 “geralmente, então, a τέχνη tanto completa o que a natureza não consegue terminar, quanto a imita” [ὅλως 
δὲ ἡ τέχνη τὰ μὲν ἐπιτελεῖ ἃ ἡ φύσις ἀδυνατεῖ ἀπεργάσασθαι, τὰ δὲ μιμεῖται.] (Aristóteles, 1966, 199a15, 
tradução minha).
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sentido, consistia em uma tentativa de dominar a si mesmo23. Porém, vale 
ressaltar mais uma vez que essa dominação não se dá na forma de exploração 
porque nessa circunstância grega a racionalidade do homem não o tornava 
fundamento da realidade e verdade, mas dava a ele uma determinada função 
no âmbito da natureza e do mundo24.

A unidade entre homem, mundo e natureza acontecia de forma tensa, 
ou seja, a harmonia nada mais é do que a convergência do contrário, pois o 
desoculto se coloca em relação com o oculto a fim de dominá-lo. Mas, assim 
que a natureza é desocultada surge um outro oculto que escapa do λόγος do 
homem. A harmonia diz respeito à dinâmica entre homem, mundo e natureza 
na época grega25.

A preocupação de Heidegger em relembrar a essência da época grega 
por meio do questionamento acerca da técnica não se deve a um desejo de 
restabelecer essa circunstância epocal, mas sim de pensar aquilo que aparece 
na atualidade, através do que já apareceu, com o intuito de mostrar que: 
“Esse aparecer do ser como a vigência do vigente é o próprio começo da 
história ocidental, desde que compreendamos a história não só segundo seus 
eventos, mas que a pensemos, primeiro e, sobretudo, segundo o que através 
dela antecipadamente se envia sob a forma de destino, atravessando assim 
todos os eventos e neles predominando” (Heidegger, 2007, p.123).

A Técnica da Modernidade ou a Essência da Técnica Moderna

A técnica moderna também  é desencobrimento, porém, diferente do 
desocultamento poético na medida em que desencobre a natureza enquanto 
fonte de energia. Sendo assim, o fundamento da técnica moderna demanda 

23 “Eu me busco a mim mesmo” (Heráclito, 1991, p.85). / “É dado a todos os homens conhecer-se a si mesmos e 
pensar” (Heráclito, 1991, p.89).

24 “Na Antiguidade, com a sua expressão na filosofia grega, ainda não existia o conceito subjectum no seu sig-
nificado moderno. O subjectum era o fundamento invariável das coisas apesar das variações ocasionais das suas 
qualidades. Neste sentido todos os entes eram subjectum inclusive todos os seres vivos, entre eles o homem. O 
fim da antiguidade está marcado por uma ruptura neste entendimento do subjectum. Agora o homem percebe a 
sua existência como privilegiada frente à natureza. O conceito subjectum perde a sua abrangência e vale a partir 
de então somente para o homem. O objectum ganhava o status de oposição ao subjectum, como tal dependente 
dele, sem autonomia e sem dignidade própria” (Brüseke, 1997, p.9-10).

25 “O contrário em tensão é convergente: da divergência dos contrários, a mais bela harmonia (ἁρμονίαν)” (Herá-
clito, 1991, p.61). / “O mistério: dia-noite, inverno-verão, guerra-paz, saciedade-fome, cada vez que entre fumaça 
recebe um nome segundo o gosto de cada um, se apresenta diferente” (Heráclito, 1991, p.77). / “Surgimento já 
tende ao encobrimento” (Heráclito, 1991, p.91).
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a exploração como base da relação do homem com a natureza. O homem 
moderno perde a natureza em vista da sua artificialização e a ilusão que se 
articula ao autor da clonagem da φύσις é a de que, desse modo, o homem 
se torna o “senhor da terra” (Heidegger, 2007, p.29), já que eterniza o natural 
por meio da sua reprodução26.

Se pararmos para refletir sobre a imagem do moinho de vento, proposta 
por Heidegger (Heidegger, 2007, p.18 e 19), conseguiremos observar que as 
suas alas giram na medida em que se vinculam ao sopro do vento e que 
este não é destruído quando articulado ao mecanismo do moinho, pois o 
vento que se perde em suas alas é imediatamente devolvido para a natureza. 
Portanto, com base nesse exemplo, podemos propor que a relação do homem 
antigo com a natureza estava fundamentada no empréstimo, visto que toda 
matéria retirada da φύσις era devolvida.

Já o homem moderno, ao contrário do antigo, explora a natureza, ou seja, 
“a causa efficiens, uma das quatro causas, determina de maneira decisiva toda 
causalidade. E isso a tal ponto que já não se conta mais a causa finalis entre as 
causas” (Heidegger, 2007, p.13). Mais precisamente, queremos expressar que, na 
modernidade, as coisas não são mais produzidas em vista de um fim determinado, 
antes a natureza é transformada pelo homem (causa efficiens) simplesmente 
para ser armazenada e colocada à disposição dos mais diversos usos. O cultivo dos 
antigos se perde em meio à exploração27 dos modernos que se encontram cada 
vez mais afastados do controle de suas ações na medida em que os efeitos que 
se articulam às suas produções são indeterminados. Na modernidade, a perda do 
estabelecimento de fins se dá em vista do destinar de um fim único e comum, a 
saber, aquele que prescreve a natureza enquanto fonte.

“Dispõe-se o ar a fornecer azoto, o solo a fornecer minério, 
como, por exemplo, urânio, o urânio a fornecer energia atô-
mica; esta pode, então, ser desintegrada para a destruição ou 

26 A concepção moderna de controle humano sobre a natureza e sobre a técnica pode ser ilustrada pela seguinte 
passagem do Prefácio à Segunda Edição, de Kant: “Efectivamente, no conhecimento a priori nada pode ser atri-
buído aos objetos que o sujeito pensante não extraia de si próprio; com respeito aos princípios de conhecimento, 
a razão pura constitui uma unidade completamente à parte e autónoma, na qual, como um corpo organizado, 
cada membro existe para todos os outros e todos para cada um, não podendo inserir-se com segurança qualquer 
princípio numa conexão, sem ter sido ao mesmo tempo examinado o conjunto das suas conexões com todo o uso 
puro da razão” (Kant, 2010, BXXIII)

27 É importante ressaltar que ao expressar a característica exploratória da técnica moderna, Heidegger não pre-
tende demonizar a técnica da modernidade e defender o retorno ao modo de vida grego. O pensamento de 
Heidegger “escapa à oscilação entre os extremos do regozijo imediato e do temor difuso pela técnica, superando 
tal atitude ambígua e superficial a fim de pensar essencialmente o que significa viver em um mundo científico- 
tecnológico, quais seus perigos e suas possibilidades” (Duarte, 2010, p.122)
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para fins pacíficos” (Heidegger, 2007, p.19).

 A preponderância da essência da técnica, a qual se mostra como 
desencobrimento de disposições, acarreta, para a modernidade, relações 
pautadas no modelo do “máximo rendimento possível com o mínimo 
gasto” (Heidegger, 2007, p.19), parâmetro que atravessa tanto o vínculo 
do homem com a natureza quanto do homem com o homem. De fato, 
junto com o desencobrimento das fontes terrenas se dá a dominação 
de um tipo de pensamento humano, o qual é chamado, por Heidegger, 
pensamento calculativo (rechnende Denken). Este pensar é exteriorizado 
pelas configurações vazias das letras da álgebra matemática e pelos sistemas 
lógicos de inferência que permitem calcular, deduzir ou projetar o real como 
fonte. Nesse sentido, o que podemos perceber é que não só a natureza se 
torna disposição, mas que o homem também é abarcado pela esfera do 
fornecimento enquanto fonte de força corporal e intelectual à medida que 
um novo instrumento humano é descoberto, a saber, a racionalidade. A partir 
dessa descrição, parece que o pensar calculativo se vincula somente aos 
cientistas, no entanto, é importante apontar que ele se estabelece em todos 
os âmbitos da modernidade. Qualquer homem, no que tange às suas ações 
mais corriqueiras, calcula tudo o que há em vista da disposição ou enquanto 
disposição28.

Pesquisadores são financiados por empresas para, por meio do uso de seu 
instrumentum racional, descobrirem as fontes da natureza que podem ser 
transformadas, estocadas, distribuídas e consumidas como, por exemplo, o 
chocolate que é transformado em hidratante, distribuído para os centros de 
estética, farmácias e mercados. Desse modo, somos capazes de compreender 
o que Heidegger pretende expressar quando nos alerta que “a palavra ‘dis-
ponibilidade’ (Bestand) se faz agora o nome de uma categoria” (Heidegger, 
2007, p.20). Na modernidade, todas as coisas passam a ser disposições, tal 
como nos explica André Duarte, em seu artigo “Heidegger e a técnica”:

“Ora, Heidegger observa que, na modernidade tardia, mesmo 
as categorias do ‘sujeito’ do conhecimento capaz de conhecer 
‘objetos’ começa a sofrer uma importante transformação, pois 
os entes que agora temos diante de nós se nos apresentam 

28 “O cálculo é o procedimento assegurador e processador de toda teoria do real. Não se deve, porém, entender 
cálculo em sentido restrito de se operar com números. Em sentido essencial e amplo, calcular significa contar com 
alguma coisa, ou seja, levá-la em consideração e observá-la, ter expectativas, esperar dela alguma coisa. Neste 
sentido, toda objetivação do real é um cálculo, quer corra atrás dos efeitos e suas causas, numa explicação causal, 
quer, enfim, assegure em seus fundamentos, um sistema de relações e ordenamentos” (Heidegger, 2007, p.49).



Cassiana Lopes Stephan

76 Filosofia e técnica: entre o maravilhamento e o medo

como subsistência (disponibilidade), isto é, enquanto estoque 
ou fundo de reserva disponível para quaisquer agenciamentos 
tecnológicos. (...) Heidegger não tardou em enunciar a conse-
qüência última e dramática deste pensamento que vai além da 
determinação dos entes enquanto objetos investigados por um 
sujeito. A implicação mais extrema dessa nova determinação on-
tológica de tudo o que há como subsistência (disponibilidade) é a 
previsão da determinação do próprio homem como subsistência 
(disponibilidade), isto é, como recurso humano ou matéria prima 
em sentido amplo (...)” (Duarte, 2008, p.223 e 226).

Portanto, o homem moderno não participa do processo de exploração da 
natureza enquanto o “senhor da terra” (Heidegger, 2007, p.29), embora ele 
acredite que assim seja, porque a relação de disposição, a qual abarca o vínculo 
do homem com os demais seres, é resultado da demanda ontológica que 
fundamenta a circunstância epocal, retrospectivamente designada moderna. 
A essência da técnica moderna, nomeada por Heidegger de com-posição (Ge-
stell), é responsável por desencobrir o aspecto da disponibilidade em cada ente, 
ou seja, o desencobrimento explorador consiste em uma força que encaminha o 
homem na direção da disposição, fazendo-o dispor do real como fonte.

A análise da essência da técnica nos faz perceber que o fundamento da 
tecnicidade enquanto composição (Gestell) não é responsável somente pela 
configuração corrente da técnica moderna, já que consiste na essência da 
própria modernidade. Sendo assim, o homem moderno, a ciência moderna, a 
natureza moderna e o mundo moderno, o qual tende a substituir a natureza, 
nada mais são do que sintomas de uma destinação ontológica que outrora 
se desencobria enquanto ποίησις, mas que agora se desoculta enquanto 
exploração29.

Assim, o questionamento heideggeriano sobre a técnica nos levou a 
desocultar a essência que regia e que rege as relações do homem com os demais 
entes, pois entender o fundamento da técnica é entender a circunstância 
epocal na qual ela aparece. Além disso, Heidegger nos encaminhou na direção 
do descobrimento da ποίησις e da composição, fazendo-nos perceber que 
estamos tão submetidos a essas demandas ontológicas quanto os demais 
entes. Enfim, somos capazes de experimentar, na medida em que seguimos os 
movimentos da meditação de Heidegger, o que significa pensar poeticamente, 
isto é, manter um relacionamento livre com a técnica, já que para nós, 

29 A modificação ontológica não destina somente a mutação tecno-científica da ποίησις em composição (Ges-
tell), mas também “a realidade na qual o homem de hoje se move e tenta sustentar-se” (Heidegger, 2007, p.39).
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modernos, a capacidade de meditação estaria encoberta pelo domínio do 
pensamento calculativo (rechnende Denken).

“Questionaremos a técnica e pretendemos com isto preparar 
um relacionamento livre com a técnica. Livre é o relacionamen-
to capaz de abrir nossa Pre-sença (Dasein) à essência da técnica. 
Se lhe respondermos à essência, poderemos fazer a experiência 
dos limites de tudo que é técnico” (Heidegger, 2007, p.11).

Referências Bibliográficas

ARISTÓTELES. Physica [Ph.]. (Papyrus 0086.031). W.D. Ross, Aristotelis physic. Oxford: 
Clarendon Press, 1966.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Edson Bini. Bauru: Edipro, 2007.

BESNIER, B. “A distinção entre praxis e poiêsis em Aristóteles”. Analytica, v.1, nº3, 1996, 
127-163.

BRÜSEKE, F. J. “Heidegger como crítico da técnica moderna”. Paper do NAEA, nº 71, 1997, 
1-39. Disponível em: www.ufpa.br/naea/pdf.php?id=144. Acesso: 06/06/12.

DUARTE, A. “Heidegger e a Técnica”. In: FIGUEIREDO, V. (org.). Filósofos na Sala de 
Aula. São Paulo: Berlendis & Vertecchia, 2008, p.202-245.

DUARTE, A. Vidas em Risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

FERREIRA, A.M.C. “Arte no pensamento de Heidegger”. In: PESSOA, F. (org.). Arte no 
pensamento: seminários internacionais Museu Vale do Rio Doce. 2006, p. 205-224. 
Disponível em: http://www.gephermeneutica.ppgf.ufba.br/publicacoes.asp. Acesso: 
05/06/12.

HEIDEGGER, M. A Questão da Técnica. Trad. Emmanuel Carneiro Leão. Petrópolis: Vo-
zes, 2007, p.11-38.



Cassiana Lopes Stephan

78 Filosofia e técnica: entre o maravilhamento e o medo

HEIDEGGER, M. Ciência e Pensamento do Sentido. Trad. Emmanuel Carneiro Leão. 
Petrópolis: Vozes, 2007, p.39-60.

HEIDEGGER, M. Gelassenheit. Pfullingen: Verlag Günter Neske, 1988.

HEIDEGGER, M. O meu Caminho na Fenomenologia. Trad. Ana Falcato. Covilhã: Luso-
Sofia Press, 2009.

HEIDEGGER, M. O que quer dizer pensar? Trad. Emmanuel Carneiro Leão. Petrópolis: 
Vozes, 2007, p.111-124.

HEIDEGGER, M. Question III et IV. Trad. Jean Beaufret, François Fédier, Julien Hervier, Jean 
Lauxerois, Roger Munier, André Préau  e  Claude Roëls. Gallimard, 1990.

HERÁCLITO. Os Pensadores Originários: Anaximandro, Parmênides, Heráclito. Trad. 
Emmanuel Carneiro Leão. Petrópolis: Vozes, 1991.

KANT, I. Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique 
Morujão. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2010.

KIRCHNER, R. “A Fundamental Diferença entre o Conceito de Tempo na Ciência His-
tórica e na Física: interpretação de um texto heideggeriano”. Veritas, v.57, nº 1, 2012, 
p.128-142.

MOOSBURGER, L.B. “A Origem da Obra de Arte” de Martin Heidegger: Tradução, Co-
mentário e Notas. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
2007.

PLATÃO. Teeteto. Trad. Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2005.



79cadernospetfilosofia número12  |  2010/2011

Ricardo Pedroza Vieira
Mestrando em Filosofia / Universidade Federal do Rio de Janeiro
ricardopvieira@gmail.com

Técnica na perspectiva da arte?

Talvez o que distingue a nossa época é ser-lhe inacessível a 

dimensão da graça. Talvez seja isso a única desgraça.

(HEIDEGGER, 1995, pp.81)

Resumo O objetivo deste texto é colocar a questão pela possibilidade de uma 
perspectiva não-técnica sobre o técnico, isto é, uma perspectiva que configure 
um certo grau de distanciamento para com o técnico, mas que possa levá-lo 
em consideração. Para isso, tomando algumas indicações do pensamento de 
Heidegger, procuraremos pensar o sentido da técnica moderna e a arte em 
seu parentesco com a técnica, levando em consideração sobretudo o problema 
da natureza deste parentesco, sobre o qual se sustentaria a possibilidade de 
atingir a técnica desde uma perspectiva atinente à arte. 

Palavras-chave Filosofia da Arte. Filosofia Contemporânea. Heidegger.

Introdução: o estado prévio da questão 

A despeito da praticidade de quaisquer definições técnicas e jargões 
conceituais, aquilo que designa a antiga palavra téchne permanece 
desafiador para toda tentativa de construir uma perspectiva, não apenas 
a respeito da tecnociência moderna, mas sobretudo no que concerne ao 
nosso próprio destino histórico. Corre-se o risco de muito apressadamente 
reduzir esta palavra ao significado que ela assume na perspectiva da técnica 
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moderna. Este fenômeno, para nós tão próximo, assenhoreando-se da palavra 
téchne através da tradução tão imediata por “técnica” – a qual, no entanto, 
é perfeitamente correta, e até provocativa – tende a nos fascinar com sua 
envergadura e extensão, pondo-nos perplexos face ao problema da remissão 
desta experiência mais superficial do fenômeno à sua essência. O que é que 
pode “escapar” à técnica, para que seja sua essência? Particularmente, quando 
se põe a questão pela “salvação” da técnica, chega-se a uma perplexidade 
ainda maior: pode-se sequer imaginar, hoje, uma vida que “escape” ao domínio 
da técnica? Sobretudo, escaparemos para onde, e por que meios? Se não há 
resposta, talvez a questão da técnica não apele para nenhum plano de escape, 
mas, pelo contrário, para uma confrontação na qual o homem supere sua 
heteronomia cega frente ao domínio da técnica e torne-se senhor autônomo 
e responsável de seus poderes. Tomando consciência do que é a técnica e dos 
problemas éticos, políticos, metodológicos e filosóficos que ela envolve, o 
homem tornar-se-ia livre para fazer dela o que realmente quisesse, em vez de 
se deixar levar por ela para onde não queira. Para um tal projeto, no entanto, 
importa adquirir e tornar disponível um saber da técnica, em torno do qual 
se constituam os procedimentos prescritivos e proscritivos de seu uso. Faria 
sentido tais procedimentos e um tal saber serem eles mesmos técnicos, ou, 
mais uma vez, carecer-se-ia de algo que “escape” à técnica?

É preciso que nos demos conta da situação hermenêutica em que nos 
encontramos ao pretendermos questionar a técnica. Não podemos supor 
apressadamente que ela constitua um compartimento hermético, a que diga 
respeito estar-se do lado de dentro ou do lado de fora. Neste pressuposto 
já vige uma pré-compreensão de dentro e fora como logicamente opostos 
e mutuamente excludentes. Queremos saber de que modo pertencemos à 
técnica, isto é, de que modo estamos “dentro” dela, para sabermos de que 
modo podemos sair, e, então, dela tomar posse. Pertencer à técnica significa, 
deste ponto de vista: estar possuído por ela, ou então dela se apossar. Será 
segundo este sentido do que seja pertencer que conjeturamos acerca da 
possibilidade de a técnica pertencer a uma essência mais originária? Se 
pretendemos questionar se e como pertencemos nós à técnica; se e como 
pertence a técnica a alguma essência; e se e como podemos nós transcender a 
técnica em um pertencimento mais originário a ela, desde e em direção à sua 
essência, precisamos questionar o que significa pertencer, e, por conseguinte, o 
que significa um despertencimento. Talvez no modo de interpretar a condição 
de pertencimento já se ache uma marca a respeito de nossa perspectiva sobre 
a realidade que proporcione um encaminhamento para a questão da técnica.

Já interpretamos previamente, portanto, não apenas o que é técnica, mas 
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também o que é o não-técnico, e qual o caráter da pertinência mútua entre 
ambos. Cremos que, uma vez definido positivamente o sentido do técnico, 
descobre-se, na negação do escopo de sua referência, o âmbito do não-
técnico. O que nos atemoriza será, talvez, o pressentimento de que, fora 
do escopo do técnico, não há nada. A essência do técnico, então, devido 
à sua extensão absoluta, seria um conceito vazio e abstruso, possivelmente 
irrelevante ou óbvio. Porém, será a lógica um bom metro para a relação 
mútua entre técnico e não-técnico? Supondo que a lógica seja técnica, isto 
é, positivamente técnica, terá ela algum poder de pensar o não-técnico? Por 
outro lado, não é próprio da lógica pensar justamente a relação entre positivo 
e negativo, asserção e negação, inclusão e exclusão? Ela o faz a partir da 
decisão fundamental pela não-contradição. Significa: há um modo de relação 
entre contrários, a saber, a contradição, que é absolutamente falso; logo, 
a negação deste modo de relação aponta para o modo verdadeiro. Chega-
se a um modo de determinação da relação de inclusão e exclusão através 
da exclusão de um modo da relação de inclusão e exclusão. Seguindo este 
raciocínio, contudo, parece que temos uma reviravolta: se, antes, através da 
lógica, era o domínio do não-técnico - e, presumivelmente, do não-lógico - 
que encontrávamos por negação, agora, através da consideração da decisão 
fundamental da lógica, é o próprio domínio do lógico que é encontrado por 
negação - uma negação, talvez, do não-técnico? Contudo, pode-se objetar 
a este raciocínio que a contradição configura precisamente uma negação da 
possibilidade da relação entre inclusão e exclusão, em vez de um modo desta. 
Na indeterminação confusa da contradição em verdade não há nada; para 
que haja algo, e, então, asserção, negação, inclusão e exclusão, é preciso a 
perspectiva da não-contradição. Levados por esta reflexão,  no entanto, já 
começamos a apurar o olfato para um sentido mais que meramente lógico 
do problema - para seu sentido ontológico. É que toda lógica opera a partir 
dos axiomas que a constituem como uma perspectiva determinada. Nosso 
problema, porém, consiste na possibilidade de identificarmos nossa própria 
perspectiva e, de algum modo, decidirmos a respeito dela. O problema 
exige uma hermenêutica própria, e não pode ser trabalhado em termos de 
demonstrações e deduções.

Assim, que caminho, que estilo, que modo de reflexão  é adequado para 
pensar a técnica e sua essência? Se a própria lógica precisa estar sob suspeita - 
não porque a queiramos excluir e afastar em favor do ilógico, mas precisamente 
porque queremos pensá-la em sua relação fundamental com o ilógico -, 
uma suspeita, de fato, de que ela tenha uma consanguinidade grande com o 
técnico, então a própria linguagem aparece, não como o instrumental ou o 
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método pelo qual poderíamos atingir e tornar disponível uma resposta acerca 
da essência do técnico, mas como o próprio lugar do problema1. A palavra 
“técnica” designa o positivamente técnico, que de algum modo sabemos que 
impera em nossos dias, embora dificilmente tenhamos forças para encará-lo 
face a face, isto é, desde uma certa distância. A palavra téchne, remontando 
à história da palavra “técnica”, designa o mesmo. No entanto, a técnica não 
era tão “desenvolvida” nos tempos gregos da téchne; ou já dominava com a 
mesma força que hoje? Se ela estivesse lá então presente, mas de um modo 
distinto - talvez em uma disputa mais acentuada com o não-técnico, ou, 
ainda, em uma subordinação a este -, pode ser que téchne repercutisse não 
apenas o positivamente técnico, mas a essência do técnico ou, ao menos, 
algo do conflito entre técnico e não-técnico. Nosso itinerário neste texto, 
portanto, será o de tentar pensar o positivamente técnico nos limites de 
sua positividade, de modo a ganhar uma compreensão do não-técnico e da 
relação problemática que aqui subsiste, apelando, ao longo do caminho, para 
a amplitude temática da questão, de modo a procurar evitar que nossa visão 
fique circunscrita, em último grau, a uma perspectiva estritamente técnica. 
Talvez possamos, neste itinerário, preparar a possibilidade de uma perspectiva 
não-técnica - que exclua a técnica? Ou que muito mais poderosamente a 
inclua? - sobre o técnico.

O problema da relação entre a técnica e sua essência

“Não sendo nada técnico a essência da técnica, a consideração 
essencial do sentido da técnica e a discussão decisiva com ela 
têm de dar-se num espaço que, de um lado, seja consanguíneo 
da essência da técnica e, de outro, lhe seja fundamentalmente 
estranho. A arte nos proporciona um espaço assim. Mas so-
mente se a consideração do sentido da arte não se fechar à 
constelação da verdade, que nós estamos a questionar. “ (HEI-
DEGGER, 2006b).

“Arte” é uma tradução para a antiga palavra téchne. Independentemente 
do percurso histórico de sua significação, já é para nós um indício que ela, 
traduzindo o mesmo que diz “técnica”, diga algo diverso. Técnica e arte dizem 

1 Ou, em outros termos, trata-se da relação do pensamento (ou do discurso), que decorre de fundamentos axio-
lógicos, com aquilo que, para constituí-lo, sempre o antecede e transcende, e, por isso, não pode ser reduzido a 
um elemento localizado no interior de um discurso demonstrativo.
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algo sobre procedimentos de articulação de meios, produção e consecução de 
obras e fins. Mas técnica significa também a técnica moderna, enquanto arte 
pode dizer também as belas-artes. Serão então as belas-artes o espaço que 
procurávamos, a partir do qual se possa dialogar com a essência da técnica?

O sentido da arte não carece de menos questionamento que o sentido da 
técnica. A indicação que a citação nos oferece a respeito é a seguinte: a arte 
é um espaço, por um lado, consanguíneo da essência da técnica, e por outro, 
fundamentalmente estranho a ela. A arte está próxima da técnica, mas desde 
uma distância que permite ver e assumir esta proximidade. No espaço da arte, 
há um lugar para a técnica. O que articula este lugar, contudo, é a essência da 
arte, na medida em que rege a essência da técnica. A técnica deveria estar “a 
serviço” da arte. Não será uma arbitrariedade esta suposição de que a técnica 
deva se submeter à arte? Que parâmetros para a técnica se pode haurir de 
uma atividade tal como a arte? Não será, pelo contrário, a técnica que virá a 
conceder à arte as condições materiais e econômicas de sua realização, que 
virá fornecer-lhe novos instrumentos e possibilidades?

Não estamos interessados em pensar arte e técnica no sentido estrito de 
atividades humanas. A caracterização de tais atividades supõe uma perspectiva. 
Nós estamos interessados, precisamente, no caráter da perspectiva determinada 
pela essência da técnica, e na possibilidade de uma perspectiva não-técnica 
sobre a técnica. Esta última seria a arte. Supondo que a atingíssemos, porém, 
não cairíamos então na mesma dificuldade em que nos encontrávamos a 
princípio? Estaríamos cegamente determinados pela perspectiva da arte. 
Precisaríamos de uma perspectiva não-artística da arte, que chamaríamos de 
“x”. Então precisaríamos de uma perspectiva não-x de x, e assim ao infinito. Só 
uma suposição pode nos salvar de cair em uma tal armadilha: a de que subsiste 
uma diferença essencial entre a essência da técnica e a essência da arte. A 
primeira teria a natureza de, por si, excluir o não-técnico. A segunda, por sua 
vez, teria a natureza de incluir o não-artístico. 

Qual o modo de relação, determinado pela essência da técnica, entre 
técnico e não-técnico? Esta será a marca decisiva da natureza desta essência. 
Supomos que este modo é: a exclusão do não-técnico, no império do 
técnico. Contudo, nesta exclusão, não permanece ainda uma referência ao 
não-técnico? A essência do técnico carece, então, também do não-técnico. 
Suponha-se que o positivamente técnico derive sua possibilidade de sua 
essência. Caso esta essência articule originariamente também o não-técnico 
e, contudo, ao mesmo tempo, tenda a destruí-lo, não tenderá também 
à destruição do técnico e de si mesma? Ora, mas se este perigo atinge a 
essência do técnico, por que não pode atingir também a essência da arte? 
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A arte também pode ser levada a uma tal cobiça pelo artístico que pretenda 
excluir todo o não-artístico. A não ser que: o artístico seja impossível sem 
a vigência simultânea do não-artístico, de modo que uma cobiça pelo 
“artístico” fosse, na verdade, uma cobiça pelo técnico. Técnico e artístico, 
então, são o mesmo? Sim, desde que isto não signifique uma mera igualdade. 
São o mesmo, diferindo conforme provenham, seja da essência do técnico, 
seja da essência do artístico. A essência do técnico é um modo deficiente da 
essência do artístico; e, como tal, faz apelo a ela. Contendo ainda este apelo, 
a essência da técnica, sendo o perigo da tendência suicida que descrevemos, 
resguarda ainda, ao mesmo tempo, essencialmente um envio à arte. Não há, 
portanto, uma oposição, nem moral, nem lógico-metafísica entre técnica e 
arte. A arte só é possível desde o seio de uma luta com a técnica, em que a 
essência da técnica é liberada a partir de si mesma, para além de si mesma, 
em direção a si mesma enquanto arte.

A definição supracitada de arte, portanto, significa: a arte é a técnica, 
transfigurada através de uma luta consigo mesma.

O perigo e o apelo são os traços fundamentais da essência, por isso mesmo 
ambígua, da técnica. Ouvindo o apelo, a técnica se transfigura em arte. Na 
perspectiva da arte não se “supera” o perigo da técnica. É a pretensão de 
superar todo perigo justamente a vigência mais avassaladora do perigo 
constitutivo da técnica. Tornando surdo para a possibilidade do perigo, a 
vigência do perigo arrasta e seduz para longe de toda consideração autêntica 
a seu respeito. Somente na confrontação com o perigo, isto é, no deixar-viger 
propriamente o perigo como perigo, na experiência da ausência e da não-
disponibilidade da salvação a que faz apelo o apelo, pode-se ser arrebatado 
pelo apelo. “Salvação” não significa, portanto, um estado superior em que 
se está acima do perigo. Significa, pelo contrário, a esperança, articulada 
pelo apelo que emerge na luta com o perigo. Salvação e perigo aparecem no 
mistério de sua propriedade mutuamente articulados no apelo, o qual só se faz 
ouvir na disposição de encarar o perigo e confiar na salvação. O perigo domina 
calando o apelo, isto é, descrendo de toda esperança, ou desesperando-a. 
Deste modo, o perigo revela sua remissão originária à salvação. Esta remissão 
é assumida propriamente na escuta do apelo, e esquecida na se-gurança2 do 
máximo perigo.

A luta consigo mesma é, em si mesma, a transfiguração que transfigura 
técnica em arte. Todavia, o caráter desta luta não é nada que de que se 

2 Do latim, securitas, sine-cura, sem cuidados ou preocupações, livre de encargos. Cf. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa, Objetiva, 2001.
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possa tomar ciência e registrar como uma informação a que se possa 
recorrer. Subsiste a cada vez o perigo - por isso mesmo perigoso - de a luta 
transfiguradora ser mal interpretada e desfigurada, por exemplo, em uma 
vontade de luta que quer a luta justamente por jamais se saciar com ela. Esta 
vontade de luta para se vingar de ter de lutar, na insaciedade sempre crescente. 
Por outro lado, a luta transfiguradora tampouco é uma passividade inerme 
que se resigna e deixa condescendentemente tudo ser como é. Qual, então, 
é o caráter da luta que transfigura técnica em arte? Este deve permanecer 
fundamentalmente ambíguo; não, porém,  no modo de uma indeterminação 
abstrata e indiferente. Trata-se da ambiguidade essencial, anteriormente 
mencionada, da articulação mútua e originária entre perigo e salvação, que 
vigora em sua propriedade no apelo.

O máximo perigo é surdez para com o apelo, vigente na se-gurança. A 
se-gurança pretende “dar conta” do perigo. Para isso, é preciso que o perigo 
seja interpretado em uma perspectiva em que esteja nivelado àquilo que 
pode ser contabilizado e garantido em sua proximidade ou afastamento. 
Nesta perspectiva, o perigo precisa estar afastado, e a salvação, à mão. 
Justamente por se cuidar todo o tempo de minimizar os riscos e contabilizar 
as probabilidades, vistoriando e prevendo as possibilidades, perde-se de vista 
o essencial. A se-gurança pretende pôr a riqueza das possibilidades a serviço 
de tornar impossível o perigo. A técnica, estando a serviço da se-gurança, 
abre a realidade na perspectiva da exploração. A exploração dis-ponibiliza 
possibilidades para tornar o possível impossível.

Por isso, controle e segurança constituem as marcas fundamentais do 
desencobrimento explorador, isto é, da perspectiva dirigida impropriamente 
pela essência da técnica3. O que interessa à exploração é dis-ponibilizar soluções 
e provisões para todas as demandas e necessidades, de modo que nenhuma 
carência ou dificuldade chegue a ameaçar o andamento do que se planeje 
previamente. No caráter deste dis-ponibilizar se encontra o duplo caráter do 
perigo da técnica. Por um lado, o dis-ponível proporciona a despreocupação 
perdida que já tem orientação e solução para tudo. Permanece, porém, uma 
referência ao indisponível que se subtrai à exploração - nesta circunstância, 
esta referência assume o caráter deficiente da fuga ou da recusa. Aquilo 
que desafia as orientações e recursos prévios aparece, então, como o que 
precisa ser suprimido ou corrigido. Ou, ainda, como o que não precisa ser 
levado em conta, é irrelevante, meramente curioso e dotado do caráter de 
entretenimento. Ou, ainda, como o incognoscível e sagrado, que, afastado 

3 Cf. A questão da técnica, In: Ensaios e Conferências, pp. 20, Vozes, 2006.
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e circunscrito em seus limites, garante a solidez do cognoscível e pode ser 
indiferentemente reverenciado. Assim, por outro lado, o dis-ponível não 
pode proporcionar a despreocupação que almeja, e cai no paroxismo de se 
preocupar sempre mais com os meios de se preocupar sempre menos. Por isso, 
importa à exploração multiplicar ilimitadamente o dis-ponível – ou, ao menos, 
garantir sua “sustentabilidade” – de modo a jamais precisar se confrontar com 
o indisponível, destruindo-o enquanto tal e tornando-o dis-ponível.

O desencobrimento explorador, apesar de sua aparência de criatividade, 
sempre em busca de novos recursos e ferramentas, não tem interesse em criar. 
Aquilo que a exploração articula não está  em virtude de uma possibilidade de 
realização. Está em favor de uma impossibilidade, a saber, a impossibilidade 
do perigo, pela qual se “salve” indiferentemente toda possibilidade de sua 
eventual impossibilidade, de maneira que a realização disponha de um poder 
sem limites de realizar arbitrariamente.  Decide-se pela positividade das 
possibilidades e realizações, negando-se a negatividade do não-realizado e do 
impossível. Esquece-se o saber arcaico, presente nos primórdios da filosofia, 
de que uma possibilidade de realização, para ser o que é, precisa não ser o 
que não é. A negatividade constitui intrinsecamente a afirmatividade das 
afirmações.

Considerados em sua propriedade, perigo e salvação são a ambiguidade 
do indisponível invisível ao qual o homem se encontra submetido. Apenas 
mantendo viva a salvação enquanto esperança, no temor da possibilidade de 
que, sem que haja se dado conta, já se encontre sob o máximo domínio do 
perigo, pode o homem perdurar em uma luta silenciosa consigo mesmo. O 
invisível e imprevisível não é o que, no espaço mais adiante do futuro, é difícil 
de calcular. O que não se pode pre-ver é o prévio, isto é, a perspectiva em 
que já se está inserido. Na luta da técnica consigo mesma, o desencobrimento 
explorador se transfigura em seu interesse e em seu caráter. Torna-se a luta 
pela obediência, consumação e transformação do prévio. Já não há interesse 
em obter recursos para toda possibilidade, prevendo todo infortúnio, 
deixando à mão todos os meios e, por tabela, todos os fins; não há interesse 
na “liberdade” de se ter toda e qualquer possibilidade. Há interesse apenas 
naquela possibilidade que, de certa forma, já é real. Realidade e possibilidade 
se integram criativamente no pôr-em-obra de uma possibilidade finita. O 
desencobrimento explorador se torna desencobrimento pro-dutor.

A diferença entre exploração e pro-dução é  a mesma diferença 
entre a essência da técnica e da arte. O desencobrimento explorador 
é o desencobrimento pro-dutor, no modo do esquecimento de seu 
caráter de desencobrimento. A atenção e cuidado para com o caráter de 
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desencobrimento, isto é, para com a essência, e, consequentemente, para com 
a verdade, é o decisivo na diferença entre exploração e pro-dução. O apelo 
originário de integração entre a ocupação (seja exploradora ou pro-dutora) e 
a preocupação com o desencobrimento diz respeito à temática do habitar. Por 
isso, da perspectiva do habitar se pode ganhar uma visão da diferença entre 
a perspectiva da exploração e a perspectiva da pro-dução.

Exploração e pro-dução na perspectiva do habitar

Habitar não diz estritamente dispor de um abrigo ou instalar-se em um 
lugar. Mesmo não tendo onde morar, o homem ainda se acha sob o vigor do 
habitar; e, inversamente, mesmo dispondo de todos os recursos habitacionais, 
não está em nada garantido que exerça o habitar em sua propriedade. Em 
português, o termo habitar deixa ressoar sua conexão com o habitual, isto 
é, o confiável que confia um amparo para que alguém construa e exerça um 
modo de vida4. Habitar significa ser5, isto é, ser-no-mundo, ser em condições 
e em meio a coisas que se abrem em uma compreensão, concedendo-se em 
seu perfil e exigindo ação. Habitando, o homem cuida da própria vida, isto é, 
do próprio ser, para preservá-lo e promovê-lo. Este cuidado implica obedecer 
às necessidades e parâmetros que a vida houver de requisitar; por isso 
mesmo, também significa uma preocupação em descobrir essas necessidades 
e parâmetros. Obedecendo a necessidades e parâmetros, o homem se ocupa, 
põe mãos à obra, constrói sua habitação.

O habitar implica a articulação destes dois âmbitos: de um lado, 
o pensamento, não no sentido de tarefa strictu sensu de uma classe 
especializada, mas no sentido amplo de um exercício compreensivo; de 
outro, o pôr mãos à obra ocupado, que pode ser explorador ou pro-dutor6.  
Não se tratam de categorias paralelas de fenômenos. Trata-se de dois 
níveis essenciais e mutuamente implicados do habitar. Para visualizarmos 
melhor a diferença entre exploração e pro-dução, precisamos observar a 

4 Constituído a partir do radical hav-, em relação com habeo, ecoa um sentido possessivo e indica o apropriar- se 
de um espaço de realizações e haveres constituídos. Habitar é uma inserção comprometida e interessada em uma 
circunstância prévia. Habitual é o que se deixa habitar, concedendo estabilidade confiável e espaço de habitação. 
Trata-se de uma tradução para o alemão wohnen, termo no qual ressoa o locativo wo, “onde”. Cf. Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa, Objetiva, 2001.

5 Cf. Ser e Tempo, §12, pp. 100, Vozes, 2006; Construir, habitar, pensar, In: Ensaios e Conferências, pp.127, Vozes, 2006.

6 Cf. a esse respeito a indicação sobre a relação entre pensar e construir no ensaio Construir, habitar, pensar 
já citado, pp.140; cf. também a articulação entre significância e compreensão, §§ 18, 31 e 68 de Ser e Tempo.
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diferença no modo de compreensão envolvido cada vez, isto é, no tipo de 
cuidado com o desencobrimento. Esta diferença implica, por sua vez, uma 
diferença no modo da integração entre compreensão e ocupação, isto é, no 
modo de habitar. Dissemos que o desencobrimento pro-dutor é aquele que 
inclui uma preocupação com o desencobrimento, enquanto, por sua vez, o 
desencobrimento explorador descuida de sua essência. O primeiro, portanto, 
integra ou inclui um certo exercício compreensivo, que o segundo renega.

Que exercício compreensivo ou de pensamento pode ficar excluído na 
exploração, marcada em nosso tempo pela vastidão do saber tecnocientífico, 
em sua persistência incansável em esquadrinhar, testar, experimentar, 
comprovar, desmistificar? A compreensão orienta a ocupação. Isto significa, 
essencialmente: a compreensão já  assumiu a decisão interpretativa pelo 
sentido da própria ocupação enquanto tal, e também por si mesma, pelo sentido 
do compreender enquanto tal. Interpretando a ocupação como o aprontar 
que acumula crescentemente dis-positivos, os quais, por sua vez, servem 
para aumentar o poder e eficácia daquilo com que se ocupa, a compreensão 
assumiu uma interpretação de si mesma a partir daquilo que se apronta na 
ocupação. Ela própria e seu saber são também apenas dis-positivos úteis. 
Sobre o dis-positivo repousa a se-gurança. O saber apropriado pela técnica é 
certeza: tem o caráter de um saber seguro e assegurador. O ceticismo, em sua 
aparente recusa à certeza, tampouco escapa a ser determinado pelo modo 
técnico de compreender, na medida em que encontra na ausência de certezas 
suficientes uma justificativa certificadora para uma adesão arbitrária a tal ou 
qual atitude.

O habitar, marcado pela exploração e pela certeza, é um habitar se-guro. 
Nele se recusa, de um modo ou de outro, todo inabitual, para garantir e 
proteger a habitação. Todo esforço se encontra direcionado aos meios de 
defesa e preservação. Nenhum esforço pode ser de graça, mas precisa ser 
investimento e cálculo de capitalização de forças. A certeza é um modo 
deficiente da confiança que caracteriza o habitual do habitar. Ela se sustenta 
através de uma desconfiança que exige certificados. O certificado precisa 
afastar completamente os riscos farejados nesta desconfiança, que já os 
interpreta previamente como o que precisa ser afastado ou controlado. Os 
dis-positivos cumprem a função de certificados para quaisquer projetos 
que se amparem neles, concedendo previamente os recursos que se calcula 
como necessários e suficientes. Contudo, na perspectiva da exploração, o 
único projeto que interessa é o de acumular dis-positivos certificadores. A 
exploração, articulada pela certificação, se exerce em um círculo explorador.

Em certo sentido, na perspectiva da técnica, os fins se tornam os próprios 
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meios enquanto meios. Os meios aproximam os fins, são poder para os fins. 
Porém, se os próprios meios se tornam fins enquanto meios, já pouco importam 
os fins para os quais hão de servir. Importa que sirvam a qualquer fim, a todo 
fim, imediatamente, na proximidade absoluta de um poder sem limites. Os fins  
perdem o caráter de possibilidade em favor de um caráter de realização dis-
ponível. Todavia, no interesse desse poder absoluto, paradoxalmente nunca 
se chega a realizar nada. Acumula-se poder para, posteriormente, realizar 
tudo e deixar tudo já pronto. Por isso, tudo aparece, ora como insuficiente, 
ora como já pronto. Pode-se, no entanto, participar de uma outra decisão 
a respeito do modo de ser de meios e fins, poder e realização. É conhecido 
que, no pensamento grego de modo geral, o sentido da pólis é pensado como 
articulação em favor do supremo que, enquanto tal, não se põe senão em 
virtude de si mesmo. Este é o que aparece por si mesmo como o mais divino 
e excelente ao qual é preciso, gratuitamente, corresponder. Após a segunda 
Guerra Médica, no século V a.C., Atenas encontrava-se arrasada. Em sua 
reconstrução, o povo, orientado pelo estratego, não descuidou de construir 
novas e mais poderosas muralhas e se preparar para a possibilidade de novos 
infortúnios. Todavia, reconhecia, na possibilidade de viver e prosperar, um 
favor da deusa. Um imenso esforço é empregado para erguer o templo, em 
gratidão à deusa. O templo reúne a deusa e o povo de mesmo nome. O templo 
não é um instrumento em favor de proteger a cidade; a cidade é que é um 
instrumento em favor de proteger o templo. Depois de pronta, a construção 
continua um referencial para as atividades e afazeres, enquanto memória 
da deusa. A deusa aparece no templo porque aparece como o que concede a 
liberdade para o absolutamente gratuito que é o templo, em torno do qual o 
povo habita7. O templo é uma obra.

O habitar próprio acontece em torno da obra. A obra não é um dis-
positivo. A obra não é um recurso para tais ou quais finalidades e para valer 
em caso de tais ou quais infortúnios. A obra é o próprio pôr mãos à  obra 
articulado em virtude de si mesmo. Porém, na obra não repousa nenhuma 
se-gurança. Ela convive com a memória da terra devastada. A devastação é 
o “não”. Só o favor divino, em seu mistério, pode dizer sim e permitir a obra. 
A obra se sustenta confiando no extremo risco do favor gratuito. Para que 
haja forças para tal, é preciso a memória e o preparo constante para aceitar 
o desfavor gratuito, que supera todas as forças de defesa. Mantendo presente 
a seriedade e gravidade da desgraça, a obra se enche, como tão belamente se 

7 Cf. referindo-se ao mesmo templo como exemplo, A Origem da Obra de Arte, pp. 33, Edições 70, 1977: “A obra, 
que é o templo, ali de pé, abre um mundo e ao mesmo tempo repõe-no sobre a terra que, só então, vem à luz 
como o solo pátrio.”
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pode dizer em português, de sua “graça”. A gratidão pela graça da obra co-
labora para mantê-la viva como o que ainda carece de ação de graças. Mas 
a própria obra é a ação de graças. O crédito da obra é o débito do homem. 
Torna-se devido a-creditar na obra, isto é, dar-lhe seu próprio crédito. A obra 
não é um investimento, em que se procura o mínimo desgaste e o máximo 
lucro; a obra é uma dívida de gratidão, uma ação de graças. Assume-se o 
débito, a carência de uma ação de graças, na proporção e na medida em que 
se a-credita na obra como o que previamente já agraciou com o débito que é 
ela mesma. A graça da obra, sobretudo, é não precisar prescindir do débito de 
si mesma; não precisar afastar a terra devastada. Esta não é uma possibilidade 
abstrata, que pode ocorrer ou não. A terra devastada é o solo possibilitador 
em que se ergue a obra, é aquilo que diz não a tudo, exceto, cada vez, à obra. 
O maior cuidado da obra, aquilo em que ela se arrisca, é corresponder ao que 
o favor do deus realmente possibilita, nem mais, nem menos. Por isso, mesmo 
que perca força a ponto de afundar seu caráter próprio no esquecimento, a 
obra permanece em sua essência como apelo silencioso ao débito.

O habitar, marcado pela pro-dução e pela gratidão, é um habitar poético. 
Nele o habitual aparece como um dom extraordinário, a partir da convivência 
com a desgraça. Só então o habitual pode se consolidar e acreditar em si 
mesmo sem a dissolução em modismos e caprichos frívolos, pois suporta o 
confronto com o estranho que lhe revela sua própria estranheza, enquanto 
algo que pôde tornar-se familiar. No pro-duzir agradecido, o habitar exercita 
a luta com o perigo, na esperança de corresponder ao favor divino através 
da obra. Esta é  o supérfluo e necessário descoberto pela gratidão que carece 
de ação de graças. Permanece sempre o perigo, em que a gratidão se torna 
avareza, e a ação de graças, cobiça. Apenas assumindo a possibilidade de 
o perigo já ter se instalado além de todo controle, pode-se preparar uma 
disposição que abdica justamente do controle, confiando na esperança de a 
salvação já haver sido concedida em seu mistério.

Em toda obra, é no entorno de sua égide que habita o homem, constituindo 
nisto a sua habitação. A habitação própria, o solo pátrio, advêm no que é dado 
preservar e a-creditar frente ao inóspito das possibilidades de desgraça. Não 
se trata de conservadorismo ou reacionarismo. Trata-se de conquistar a força 
daquilo que se afirma em sua credibilidade e con-fiabilidade, desde o seio do 
questionamento mais sincero e infatigável. A gratidão que a compreensão 
assume na descoberta da tarefa-obra tem um caráter de questionamento. 
O questionamento, evidentemente, não é um criticismo inconsequente ou 
uma tarefa abstrata. Só se pode questionar o que já é, e, sendo, é digno 
de ser questionado. Questionamento e gratidão são o mesmo quando a 
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compreensão, em ação de graças pelo que compreende, põe em questão, não 
apenas o que compreende, mas ainda até que ponto realmente questiona 
livremente. A questão é o modo em que a ação de graças se preserva a si 
mesma em seu vigor. Não se trata de um questionar metódico, em vistas de 
um aumento de eficiência. Neste questionar, o próprio caráter de obra da obra 
é, em último grau, questionado, e apenas das indicações daí provenientes se 
pode haurir os parâmetros próprios da obra. Cuida-se do perigo de que a obra, 
talvez, não seja obra, isto é, não cumpra ação de graças devidamente ao deus. 
Se, sobre o dis-positivo, repousa a se-gurança, inversamente a obra repousa 
sobre sua questionabilidade. A compreensão já não interpreta a si mesma a 
partir do que se deixa pronto na ocupação, mas a partir do débito que projeta 
a ocupação questionadoramente. O único projeto que interessa é a ação de 
graças - por isso, interessa o poder demolidor do questionar que evidencia 
cada vez o que não pode ser sustentado. A pro-dução da obra, articulada pelo 
questionar, se exerce em um círculo pro-dutor.

O caráter poético do habitar consiste em seu apelo essencial à obra. O 
habitar carece da obra; por isso mesmo, já possui a obra previamente como o 
envio de sua essência. Enquanto ocupação com a obra, o habitar é “prático”, 
por isso, nada de poético em um sentido romântico ou idealista. Contudo, 
isto não significa que esteja disposto a um fim externo, a obra, na realização 
do qual pode ser deixado para trás, ou retomado em vistas de um outro fim 
externo, uma nova obra. A obra não é um objeto externo e tornado pronto 
pela ocupação de um sujeito. A prática em que se pro-duz a obra é também 
o âmbito em que se descobre a obra em si mesma, não como o que  precisa 
estar pronto, mas como o prévio. A obra é a unidade originária entre o poder-
para a obra e a visão orientadora prévia da obra, que, assim, perdem seu 
caráter de anterioridade e posterioridade, assim como sua necessidade de 
correspondência. Ambos são co-originários e configuram o âmbito no interior 
do qual a realização da obra se exerce. O fim, a obra, já foi concedido e vige, 
não no aprontar disto ou daquilo, mas na ação de graças que lhe corresponde 
sempre de novo, buscando o fim em um duplo sentido: enquanto o que carece 
ser posto em obra, e enquanto o que precisa ser questionado enquanto fim. 
A compreensão só pode se orientar para descobrir as orientações ditadas pela 
obra porque, em alguma medida, já a compreende como o que precisa ser 
interpretado. A ocupação só pode exercer a pro-dução da obra porque, de 
algum modo, já está nesta pro-dução, isto é, em débito8. O habitar é poético, 

8 Cf. na Metafísica de Aristóteles, Θ 6 1048b 18-36, a diferença entre kínhsij e e(nergeí#. Na segunda, a ação 
(pracij) é em virtude do fim porque já é no fim. A vida feliz (eu)daimonía ) só pode ser um fim quando a vida,
na qual já se está sempre inserido e lançado em função de fins, é descoberta como já sendo sempre feliz. Um 
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isto é, criador, mas apenas porque é essencialmente apoético, isto é, carente 
de conquistar as próprias condições e a força necessária para a criação. A obra 
não permanece “em potência” em um substrato indiferente, que pode, ou 
não, realizá-la. A obra vem a ser em potência conforme se adentra o espaço 
de sua realização. O trânsito neste espaço é que é propriamente o habitar.

Ora, agora podemos retomar um ponto capital da definição de arte 
anteriormente mencionada que permaneceu despercebido e inconsiderado. 
A arte é um espaço. A arte, o pôr em obra da obra, é o modo originário 
de espacialização do espaço. Espaço não tem aqui nada a ver com planos 
de extensão e posições articuladas. O mais próximo é o que previamente 
já anima a confiança e apela para lançar adiante no realmente possível. O 
longínquo, por sua vez, é o caminho do débito que acena a contenção e a 
cautela frente ao que periga fracassos e desvios. Em sua proveniência mútua 
e originária, nem o mais próximo é uma realidade prévia, no sentido de fatos 
brutos ou condições predeterminadas e constringentes, nem o mais distante é 
um leque infinito e indeterminado de possibilidades prévias indiferentemente 
à disposição; mas, antes, ambos se encontram como o apelo do realmente 
possível. O habitar, essencializando-se, espacializa-se no espaço do realmente 
possível. O tempo deste modo de espacialização é o tempo da inserção 
reunidora no duplamente prévio: inserção no previamente próximo, isto é, 
real, e no previamente longínquo, isto é, possível; o tempo da ação de graças 
questionadora que con-cretiza a obra.

Se de fato pudemos ganhar alguma visão a respeito da proximidade e da 
diferença entre técnica e arte, através da perspectiva do habitar que se pode 
determinar por uma e outra, teremos agora condições de, ao menos, esboçar 
em termos mais desenvolvidos a questão que procurávamos de início: que 
significa uma perspectiva não-técnica sobre o técnico; qual a fisionomia da 
técnica na perspectiva da arte?

 
Conclusão: o novo estatuto da questão

O habitar não deve ser entendido como uma terceira perspectiva, mais 
geral ou privilegiadamente objetiva, pela qual se possa discernir entre técnica 
e arte em favor de uma opção consciente ou voluntariosa sobre uma ou outra. 

infeliz não tem força nem clarividência para orientar-se em função da felicidade. A vida feliz não é, portanto, 
o fim próprio do infeliz, mas do feliz. O salto da infelicidade para a felicidade é debitário da graça do daimon.
 Similarmente, a obra só é um fim quando já se está no âmbito de seu poder.
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O habitar, de fato, não é  uma terceira perspectiva; mas é a perspectiva desde 
a qual aparecem as tensões de afinidade e desavença subsistentes entre as 
perspectivas da técnica e da arte. O habitar pode ser de um ou outro modo; isto 
significa que ele já sempre é entre um e outro modo, na tensão de possibilidade 
entre um e outro. Apenas se pudermos compreender esta característica da 
existencialidade do habitar, poderemos encontrar aqui uma indicação para o 
problema da possibilidade de a técnica ser apropriada pela arte.

Técnica e arte são as duas possibilidades do habitar. Sempre se está na 
perspectiva de uma ou de outra. Ambas se distinguem pelo caráter de seu 
interesse: de um lado, o interesse na se-gurança que repousa sobre o dis-
positivo certificador; de outro, o interesse na obra que repousa sobre sua ação 
de graças questionadora. A se-gurança, por meio dos dis-positivos, se certifica 
cada vez mais de ter dispositivos à mão; a ação de graças questionadora 
pergunta pelo caráter de obra da obra de modo a proteger a possibilidade 
de uma obra realmente possível. Por isso, contrariamente às aparências, o 
dis-positivo não é uma coisa qualquer dotada da propriedade de valer como 
dis-positivo; o dis-positivo torna-se dis-positivo certificando se-gurança. Tal 
ou qual apetrecho tecnológico não pode ser “em si” previamente computado 
na “categoria” de dis-positivo. Todavia, isto tampouco significa que um tal ou 
qual apetrecho tecnológico seja “em si” alguma coisa indiferente, que pode-
se decidir aplicar segundo um interesse técnico, ou ainda segundo outro 
interesse. É desta perspectiva, veladamente técnica, que partem algumas 
considerações sobre a possibilidade de “bom uso” da técnica; geralmente, 
julga-se já se saber muito bem qual seria o bom uso. Uma coisa não tem este 
caráter de “em si” porque não pode aparecer em algum momento anterior 
à perspectiva que lhe dá sua fisionomia; tampouco nós podemos ser, como 
sujeitos em si, anteriormente a uma decisão sobre nossos interesses. De fato, 
a perspectiva é o prévio. Na perspectiva da técnica, permanece o interesse 
velado de prever o prévio, para dele se certificar.

Técnica e arte não são essencialmente setores de atividade cultural, 
categorias de objetos, categorias de procedimentos, categorias psicológicas, 
culturais, ou histórico-sociológicas. Ambos, na acepção que procuramos 
trabalhar aqui, são a ambiguidade persistente na antiga palavra téchne, 
a ambiguidade que separa e aproxima dis-positivo e obra, certeza e 
questionamento, se-gurança e ação de graças. São os dois modos do 
habitar, cuja atividade é exploradora ou pro-dutora conforme o modo de 
compreensão vigente. Consequentemente, não se trata de uma oposição 
entre o setor socioeconômico do industrial, e o setor das belas artes, ou de 
algo referente a tensões de classes. Procuramos pensar para técnica e arte um 
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sentido existencial, o qual não se desincumbe de permanecer problemático - 
nem pode fazê-lo.

Já interpretamos previamente, não apenas o que é a técnica, mas também 
o que é o não-técnico, e sobretudo o caráter da pertinência mútua entre 
ambos. A essência da técnica, por seu caráter de apelo, convoca à integração 
entre técnico e não-técnico. Esta integração não é uma mistura de duas coisas 
distintas; trata-se de uma superação ou transfiguração. A técnica, transfigurada 
pela remissão à sua essência, torna-se arte.  A arte é um espaço, por um 
lado, consaguíneo da essência da técnica, e por outro, fundamentalmente 
estranho a ela. A arte cria seu espaço, o espaço da obra de ação de graças 
questionadora, na medida em que põe em questão a si mesma. Não há 
certificados de arte. A arte convive com o grande perigo de sequer chegar a 
ser arte. Este é o perigo de, no fundo, já haver sido veladamente dominada 
pela técnica, no modo de seu desgarramento da essência. Conquistando 
um estranhamento frente à técnica, a arte permanece estranha a si mesma 
nas suas possibilidades de familiarização com sua obra. Na tensão vigilante 
do perigo, em que se preserva o mútuo pertencimento entre estranheza e 
familiaridade, permanece viva também a esperança confiante nos poderes 
invisíveis da salvação. Na perspectiva da arte, não há certificados quanto a 
se estar sob a perspectiva da arte ou da técnica. A técnica, da perspectiva 
da arte, permanece o perigo. Qual o valor do perigo? Da perspectiva da arte, 
o perigo não é o que precisa ser afastado e destruído para que a salvação 
vigore. Por isso, da perspectiva da arte, a técnica não se acha “diminuída”, 
por aparecer como perigo; pelo contrário, aqui, a salvação cresce como uma 
possibilidade com poder para abarcar até mesmo o perigo enquanto perigo. O 
perigo torna-se o que concede o bom combate. Todo o poder, toda a clareza 
e o saber do mundo técnico em ascensão são uma provocação. Simplesmente 
desdenhá-los é um reacionarismo demasiadamente tranquilizador. Uma 
perspectiva não-técnica do técnico não é nada que “escape” à técnica, mas 
é assumi-la, convocando-a para um confronto. Torna-se sempre de novo 
necessário chamar para um confronto o habitual, claro e certo, não para 
substituí-lo pelo bizarro, obscuro e errado, mas na esperança de conquistar 
uma confiança de outra ordem. A arte salva a técnica, deixando a técnica ser 
técnica enquanto possibilidade, e, assim, se libertando para a possibilidade de 
si mesma, de maneira imprevisível para si mesma. A arte não supera a técnica 
pairando acima dela, mas habitando no espaço entre técnica e arte; entre si 
e si mesma.

Conforme se conquiste a dimensão da ação de graças, que não tem 
interesse em se certificar da própria salvação, mas se arrisca no confronto 
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questionador com o perigo, a própria perdição é salva pela pro-cura da obra, 
através da graça do estilo e da seriedade do rigor9 preocupados com o apelo 
do realmente possível10.
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A Justiça unidimensional: confrontos com a tecnologia 
da dominação

Resumo Pensar o justo nas sociedades contemporâneas significa levantar 
aporias, irresolúveis no quadro em que são levantadas. A forma de sociedade 
capitalista contemporânea, se não a modernidade enquanto projeto, ao 
menos, marca-se pelo problema das formas tecnológicas de controle, sempre 
aperfeiçoadas e renovadas. Além da técnica como dimensão essencial 
do humano, por isso sempre mutável, a tecnologia surge, em suas formas 
atualizadas, como instrumento não apenas de produção, mas de dominação 
e de injustiça. Diante do fechamento do espaço do pensamento sobre a 
Justiça, pelo fenômeno da unidimensionalização da dimensão jurídica, e do 
fechamento discursivo que esta coloca, o resgate da obra do filósofo Herbert 
Marcuse representa a retomada de modelo crítico capaz de indicar, além do 
estabelecido, radicalmente, novos espaços: uma nova utopia, a ser despida, 
pelo vislumbre de um alargamento do horizonte das possibilidades históricas, 
de sua carga negativa. Postulando o novo, a partir do social vigente, sem 
hipostasiá-los, coloca-se a Justiça, promessa transformada em proibição, como 
problema, uma vez que se torna necessário pensá- la em termos de concreta 
libertação, além e contra o direito, o qual, como já se alertou, não surgiu da 
liberdade.
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In memoriam: a reconfiguração dos passos
 
Fiat iustitia, pereat mundus! Quando o mundo perece, sem a menor 

realização histórica de justiça, surge um compromisso perante os injustiçados, 
aqueles que já perecem no mundo, em carne viva, com os ossos de sua 
existência expostos ao nu da miséria1. A vida sucumbe frente à mundanidade 
artificial da sociedade high-tech, que, esquecem-se os incautos e os de má-fé, 
também é a sociedade da miséria. Se a teoria estabelecida, dizendo ser crítica, 
ao cooptar o conceito, propõem-se pensar as “benesses” da civilização em 
termos de conquista e realização da boa vida no fim da história, radicalmente 
nos colocamos no percurso contrário: “escovar a história a contrapelo” (Tese 
VII) (BENJAMIN, 1987, p. 225), construindo a memória dos injustiçados na 
história, que até então tem formado um acúmulo incontável de corpos e 
sangue depositado aos pés dos vencedores, memória cuja constituição é 
barrada, pois “recorda o terror e a esperança passados. Ambos voltam à vida, 
mas enquanto, na realidade, aquêle ressurge em formas sempre novas, esta 
permanece uma esperança. É a história que a memória preserva” (MARCUSE, 
1979, p. 104)2.

No quadro de crise estrutural do capital, a qual deve ser compreendida 
como uma condição de possibilidade do desdobramento parasitário (quanto 
menos, mais) da forma de sociedade capitalista – ao invés de ser lida como uma 
teoria da decadência, bastando-nos esperar a crise que levaria mecanicamente 
ao fim –, impõe-se a necessidade de pensar a articulação histórica da Justiça. 
Pensá-la requer considerar as instituições concretas que dizem delegá-la, de 
modo a alcançarmos o modo pelo qual a institucionalidade capitalista tem-
na considerado, e, assim, a partir desse quadro concreto, compreender sua 

1 É importante salientar a posição da filosofia de Hans Jonas – outro dos ex-alunos de Heidegger – quando, no 
seu O Princípio Responsabilidade, afirma: “Outrora se podia dizer fiat iustitia, pereat mundus – ‘que se faça jus-
tiça, mesmo que o mundo pereça’ – onde ‘mundo’ significava evidentemente o enclave renovável na totalidade 
imperecível; essa frase não pode mais ser empregada sequer retoricamente, quando o perecer da totalidade se 
tornou uma possibilidade real por causa dos feitos humanos, justos ou injustos. Questões que nunca foram antes 
objeto da legislação ingressam no circuito das leis que a ‘cidade’ global tem de formular, para que possa existir 
um mundo para as próximas gerações de homens” (Jonas, 2006, p. 44). A questão, nessa obra, para Jonas, é muito 
mais a de pensar como a técnica moderna não só modificou a “natureza” da ação humana, mas também como ela 
se tornou um elemento destrutivo, inclusive fisicamente. Gera-se, aí, a responsabilidade ética quanto à preserva-
ção da natureza e da humanidade, que não poderiam ser colocadas em risco, sob qualquer circunstância, mesmo 
a da realização da Justiça. Não se dá conta o filósofo, contudo, que a incidência da técnica moderna se atrela a 
uma forma de sociedade cujas necessidades econômicas e políticas já fazem destruir a humanidade, produzindo 
aquele “humano, demasiadamente humano”, sistemicamente enquadrado e viável para a reprodução dessa esfera, 
e o “inumano”, aquele que foi escorraçado da convivência, banido e tornado invisível...

2 Adotaremos, aqui, o título original da obra, o qual, na tradução para o português, foi substituído pelo subtítulo.
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articulação em termos de vinculação com a ordem vigente.
Não só os tribunais têm constituído um resguardo da ordem, mas a 

própria produção intelectual, que se faz acompanhar de uma ideologia 
jurídica que fundamenta um pretenso “sentimento de (in)justiça”, ao ponto 
de os injustiçados resignarem-se com a sua existência  severina e macabéa. 
A filosofia do direito, na modernidade capitalista, principalmente a partir 
do processo de aceleração do acúmulo de capital, com a automatização e 
tecnicização industrial, passou a cindir direito e justiça, de modo que depois 
de um longo percurso de destruição e de construção, erigiu-se o Tribunal 
como boca da Lei, que se tornou a Justiça, em seu percurso tautológico, ao 
encobrir a violência instituinte.

Novas formas de controle passaram a se articular nas sociedades 
contemporâneas. A constituição ultratecnológica que as perpassa como 
linha a recalcar a fortificação do corte classista nelas imperante deve ser 
realçada como contendo em si própria o seu inverso, a necessidade da miséria, 
interiorizada em termos de “necessidades falsas”. O “necessito de” objetos e 
relações que alienam o ser do seu querer autêntico, de suas necessidades, 
propriamente, colocam-se no seu lugar. A necessidade de suplantar a 
expropriação, a miserabilidade, a interiorização de um não eu destrutivo, de 
superar a vida exposta, fragilizada e destruída é deslocada para o campo das 
impossibilidades e impensabilidades, tamanho absurdo constituem perante 
aqueles cujo horizonte histórico se encontra bloqueado diante do tempo 
histórico.

A prática distanciou-se de si e da teoria. O que se faz, é  feito para que 
nada se faça. A falsa atividade é a coordenação e a orientação daqueles que 
se colocam em atuação para que nada aconteça (ZIZEK, 2010, p. 36), o que se 
faz acompanhar da respectiva falsa teoria, aquela construção pseudoteórica 
consolidadora da normatividade sistêmica que louva o estágio histórico atual 
como se a História se tivesse realizado no tempo, ao mesmo passo em que diz 
relativizar tempo e história. Suas antinomias, seus paradoxos de construção 
e de referência, são as antinomias das relações sociais estabelecidas, mas 
(pretensamente) estabilizadas no plano discursivo.

A normatividade jurídica, especializada em aparelhos de Estado, traduz 
esse quadro. Atua-se excessivamente; mas o que é feito girar é  a engrenagem 
repressiva, tornada mais eficiente, seja na obtenção de mais-repressão e de 
mais-gozar – isto é, injunção repressiva ao gozo -, seja na des-constituição 
qualificadora dos sujeitos e de suas identidades. A Justiça foi expulsa. A 
concepção do que seja justiça social é incompreendida, quando não vista 
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como indevida3. O que restou foram os aparatos decisionais, que articulam 
mecanismos e dispositivos tecnológicos constituídos pela dominação, uma 
vez que nela tiveram sua origem. Desatar os nós dessa história é rememorar 
que “a venda sobre os olhos da Justiça não significa apenas que não se 
deve interferir no direito, mas que ele não nasceu da liberdade” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 27).

À Justiça unidimensional, espaço construído pelo aparato tecnológico 
da dominação em nossas sociedades, que, em sua expansão, conforma 
mecanismos de controle, cabe opor a articulação de formas negativas ante o 
dado, não abandonando as instituições (pois nelas também se faz manifesta 
– materialmente, pelas armas – o poder), mas inserindo na história novas 
instâncias que efetivem a libertação de um quadro de injustiça. O que a 
filosofia do direito até então fez foi pensar a Justiça ou em termos de um 
absoluto inalcançável, eidético, ou, o que foi o trajeto moderno, em termos 
do meramente dado, legislado e ditado positivamente pelos aparatos oficiais, 
os quais, conforme o processo social despontou para as inovações e expansões 
tecnológicas, tornaram a produção do direito meramente produção técnica 
de decisões, constituídas de modo a prescindirem de justiça.

O que nos cabe é levantar uma filosofia que seja capaz de compreender 
socialmente a injustiça. Mais uma vez, aqui, importa-nos estar do lado dos 
vencidos; “a única atitude aceitável é a solidariedade incondicional com 
todas as vítimas” (ZIZEK, 2003, p. 68), ainda mais na era relativista em que a 
Justiça significa a sagração da destruição do humano. A Lei faz a Justiça do 
humano, demasiadamente humano. Construir a história social da injustiça 
por meio de uma interpretação filosófica comprometida com o inumano, com 
a vida exangue, monstruosa, formas banidas da convivência normalizante, é 
o que resta por começar a fazer. Resgatá-las é rememorar a história, é indicar 
perspectivas históricas, é romper com o esquecimento operado pela reificação 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p.190).

 

3 Não deixamos de expressar aqui o nosso espanto, quando, em sua visita à Faculdade de Direito da UFPR, em 
2010, a filósofa húngara Agnes Heller respondeu ao questionamento que lhe fiz acerca da busca pela realização 
histórica da justiça social na superação da pobreza. Quando a professora Vera Karam de Chueri emendou dizendo 
que isso “infelizmente” não ocorre, Heller exaltou-se e proferiu que isso não só não pode ser buscado, como não 
pode se realizar! Segundo sua colocação, um ambiente no qual você não pudesse apontar para a pobreza, por-
que estaria praticamente suprimida, romperia com a liberdade de se poder apontá-la; seria assim, um ambiente 
“totalitário”. Descarte-se, aqui, a insuficiência da tradução, no diálogo, ou a perda do sentido das colocações da 
filósofa; o teor delas não será, jamais, esquecido, na medida em que encerram um quadro de naturalização das 
desigualdades que nunca imaginaríamos ouvir de quem as pronunciou.



101

A Justiça unidimensional: confrontos com a tecnologia da dominação

cadernospetfilosofia número12  |  2010/2011

O aparato tecnológico da Lei e a Justiça Proibida
 
A afirmação tecnológica de nossa sociedade remete ao corpo da 

compreensão da técnica, enquanto mediação entre o homem e a natureza, o 
que não significa que esteja dada. O modo como a sociedade se organiza “é 
um ‘projeto’ de realização entre outros” (MARCUSE, 1979, p. 19). É um projeto 
social que molda não só o material, mas a articulação da palavra, da ação e do 
pensar. É uma articulação (Idem, ibidem, p. 19) entre alternativas históricas, 
não sendo um aparato anterior que se desdobra sempre, para além da história, 
naturalmente. A naturalização da tecnologia é a naturalização, portanto, 
de uma forma específica pela qual a tecnologia se constitui na história, 
impedindo de pensar novas maneiras, transformando, nessa operação, uma 
tecnologia na técnica ela própria.

A própria natureza é hipostasiada como “sempre aí”, como o meramente 
inorgânico. A técnica, modo de relação com esse “sempre aí” necessário, é 
congelada como expropriação, exploração inconsequente, uma vez que 
incide sobre algo que é um “sempre aí para nós”. A concepção do direito, 
outro modo social de relação, mas propriamente entre homens – e apenas 
tardiamente entre homens e natureza –, também se tornou fetiche a-histórico 
naturalizado: cumpre o mesmo papel da técnica. Tornou-se, propriamente, 
tecnologia da dominação, principalmente quando se passa a confundir a 
tecnologia contemporânea com o conceito de técnica.

A diferenciação marcusiana entre técnica e tecnologia especifica os 
contextos sociais e possibilidades (ou não) de seu próprio uso social. A técnica 
é vista como “o aparato técnico da indústria, transportes e comunicação” 
(MARCUSE, 1999, p. 73), mostrando-se instrumento que pode ser mobilizado 
de diversas formas, mas que não deixam de estar vinculadas a um quadro maior. 
Referindo-se ao tecnológico, temos que esse apresenta um caráter amplo 
de referência à totalidade social, sendo vista a técnica, assim, apenas como 
um momento componente. A tecnologia, conforme se apresenta, apresenta-
se “como uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as relações 
sociais, uma manifestação do pensamento e dos padrões de comportamento 
dominantes, um instrumento de controle e dominação”(Idem, ibidem, p. 73) .

Estamos diante do “saber jurídico contemporâneo como um saber 
tecnológico” (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 348); mas, ao contrário daqueles que 
colocam a explicação do fenômeno ainda em termos da techné naturalista, 
devemos deslocar o olhar para os processos de totalização tecnológicos. 
Deve-se fazer ver a construção do enredamento, em termos de articulação 



Roan Costa Cordeiro

102 Filosofia e técnica: entre o maravilhamento e o medo

das relações sociais perpassadas pela dominação, para além do quantitativo. 
Se há uma enorme quantidade de aparelhos, objetos e estruturações técnicas, 
isso já é um elemento que aponta para a tecnologia que ela faz articular, 
invisível ao olhar daquele que simplesmente usa, porque, inclusive, essa 
mesma tecnologia cria necessidades, sendo a principal a de ela mesma ser 
necessitada.

A dominação do objetal é absolutizada, na medida em que o que ela 
oferece é ela própria, independentemente de seus usos. Nesse processo, a 
Lei, âmbito tecnológico da normatividade jurídica, não é visada por uma 
finalidade de justiça. Ela basta a si própria, o que não a faz carecer de 
problemas de legitimação. A instituição simbólica (que funda um imaginário 
social acerca do jurídico) da “Lei que é a Lei”, bastando-se por isso, exclui 
qualquer contestação em termos de justiça e justificação nesse processo (a 
“justificação” que ocorre é a legitimação do aparelho nele mesmo). Quando 
ocorre a insurgência, quando se aponta o caráter vinculado dessa construção, 
a estrutura repressiva opera por outros meios, vai às armas. Mas esses outros 
meios não são tão “outros” assim: são os mecanismos por excelência de fazer 
falar e calar, de abrir e fechar portas, algumas inclusive tapadas, como é a 
justiça. Talvez estejamos muito mais diante de uma porta aberta que não 
temos de tornar a abrir. É um erro insistir em tentar abrir o que está aberto, 
uma vez que queiramos entrar nesse edifício burocrático monstruoso. Basta, 
simplesmente, voltarmos atrás e vermos que a realização da justiça não é algo 
que se fará entrando na Lei, mas a desconstituindo.

 

Diante dos fins
 
A tecnologia implica uma relação entre o técnico e o político, o que impede 

de pensá-la como instância neutra; não pode, portanto, ser isolada de seu uso 
social. Servindo para instituir novas formas de controle social, a tecnologia 
expande-as expandindo-se a si própria. Em virtude dessa organização social 
da tecnologia, nossa sociedade torna-se totalitária, uma vez que “‘totalitária’ 
não  é apenas uma coordenação política terrorista da sociedade, mas também 
uma coordenação técnico-econômica não terrorista que opera através da 
manipulação das necessidades por interêsses adquiridos”  (MARCUSE, 1979, 
p. 24-25).

O poder político concretiza-se e afirma seu poder justamente pelo seu 
controle sobre “o processo mecânico e sobre o a organização técnica do 
aparato” (Idem, ibidem, p. 25). Ora, haverá forma por excelência que seja 
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técnica e política senão o direito? Ele não é uma técnica neutra mobilizada 
por quaisquer forças políticas. O direito, pelo contrário, é forma técnica pela 
qual um poder político histórico e específico estabelece seu poder social, 
trazendo as formas jurídicas, consigo, as formas sociais de dominação e 
controle. Isso compromete seus usos, e estes apenas limitadamente podem 
ser rearticulados dentro dessa ordem; logo, não a transcendem, reafirmando 
sua dominação objetiva, por mais que dirigida a outros fins.

O não questionamento da forma, por mais que estejamos diante de 
um novo conteúdo instrumentalizado, é o que conduz teóricos (como 
Weber e Habermas) a naturalizar uma articulação social específica, o que 
frustra também movimentos que pretendam atingir apenas a internalidade 
sistêmica, atingindo a investidura simbólica na burocracia, como foi o caso do 
movimento brasileiro do direito alternativo (em seu sentido abrangente). Não 
ultrapassaram a forma jurídica vigente, não contestada em sua própria razão 
de existir. Diante das exigências quantitativas que implementam no Judiciário 
princípios estruturantes de um modelo de ordem gerencial, o próprio 
tempo, enquanto fator constitutivo de qualquer atividade, é confiscado. A 
modernização do aparato, necessária em muitos pontos, como a digitalização 
dos processos, não é aquilo que ela promete: as metas de nivelamento4, bem 
como outras posteriores, instauraram uma lógica da eficiência que não se 
compromete qualitativamente com a persecução daqueles mesmos objetivos 
indicados pelo sistema jurídico normativo. As promessas contidas nas mais 
diversas constituições não apenas não foram cumpridas, como não podem ser 
realizadas na forma de sociedade que as gerou.

O Judiciário tornou-se a realização estatal da constituição de meios 
tecnológicos eficientes. Em seu todo, não se presta para a realização das 
demandas emergentes das necessidades dos sujeitos concretos. Muita luta, 
suor e sangue são necessários para poucas garantias e direitos, cujo caráter 
protetivo que eventualmente se consiga na Lei (legal ou jurisprudencialmente) 
significa uma posição instável, uma vez que se faz inserir na dimensão jurídica, 
o que, necessariamente, já  desconfigura as causas, pois, tendo-se em vista a 
redução à  tecnologia decisional, devemos perceber que 

 
“O conceito de razão técnica talvez seja ele próprio ideologia. 
Não somente sua aplicação mas já a técnica ela mesma é do-

4 No início de 2009, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentou um conjunto de Metas que, aplicadas na-
cionalmente pelos Tribunais, teriam por intuito alterar o quadro atual de atravancamento do Poder Judiciário e 
sua morosidade, intentando, ainda, implementar uma maior interligação entre as instâncias e regiões, por meio 
da informatização.
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minação (sobre a natureza e sobre os homens), dominação me-
tódica, científica, calculada e calculista. Determinados fins não 
são impostos apenas ‘posteriormente’ e exteriormente à técnica 
– mas eles participam da própria construção do aparelho técnico; 
a técnica é sempre um projeto sócio-histórico; nela encontra-se 
projetado o que uma sociedade e os interesses nela dominantes 
pretendem fazer com o homem e com as coisas. Uma tal ‘fina-
lidade’ da dominação é ‘material’, e nesta medida pertence à 
própria forma da razão técnica.” (MARCUSE, 2010, p. 132). 

 
Hans Jonas, quando trabalha o tribunal, vê na justiça a causalidade-fim 

dessa instituição. Ao contrário de Marcuse, Jonas dissocia outras figurações 
técnicas como possuindo finalidades que se lhes atribuem exteriormente 
(como no caso do martelo e do relógio). No tribunal, enquanto instituição 
humana aparatal (“artefato”), o conceito antecede a constituição da coisa. 
O tribunal “foi instalado para fazer justiça” (JONAS, 2006, p. 111). Mas esse 
fazer justiça – e o conceito de justiça –, precisou ser entranhado na coisa; 
não só traz a existência, mas mantém o aparato, que não apenas possui 
finalidades, como também serve de suporte para determinados fins (indicando 
internalidade). O desvio, aqui, das finalidades (a busca por fazer justiça) é o 
que ensejaria a crítica, já pressupondo, assim, a destinação finalística inerente 
ao tribunal. Diferentemente do martelo, que pode ser descrito como “uma 
coisa que ‘parece deste ou daquele modo’” (Idem, ibidem, p. 113), porque seu 
fim é separável da sua existência, com as instituições humanas não se passa o 
mesmo, porque nelas a existência não é separável dos fins.

A tentativa de abertura, por Jonas, quanto à corruptibilidade dos ocupantes 
dos cargos, arraiga-se a sua concepção finalística; o desvio dos fins e a própria 
perda do fim originário são possibilidades, às quais se somam outros fins 
que podem acabar se sobrepondo. Apesar de contar com os desvios, inclusive 
ao afirmar que o cargo pode se tornar um fim em si mesmo, voltando-se 
contra a intencionalidade que o erigiu, o modelo proposto é incapaz de 
contestar se a finalidade atribuída ao Tribunal seria mesmo o “fazer a justiça”. 
É pressuposto da articulação estabelecida que “os fins ou objetivos, dos quais 
dizemos, nesses casos, que eles definem as respectivas coisas ou ações, fazem-
no independentemente de seu status como valor. Reconhecê-los como tal 
não significa aprová-los. A constatação de que isso é a finalidade de x não 
envolve nenhum julgamento de valor” (Idem, ibidem, p. 107).

Em uma construção que acompanha Jonas, Tercio Sampaio Ferraz 
Junior coloca a questão da instrumentalização do direito em termos de um 
“crescimento distorcido da técnica, apartada da virtude enquanto realização 
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da verdade na ação” (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 349)5, resultado de uma 
“exigência” feita pelo homem à natureza, que é interpelada pela técnica. Como 
Jonas, constrói um modelo a posteriori, mas enfatiza que a “ciência dogmática 
do direito” passa a se relacionar a finalidades colocadas no futuro, criando 
profundos problemas de legitimação. Apesar de colocar a decisão nos termos 
tradicionalmente ideológicos da dogmática, reconhece que ela “fornece 
esquemas teóricos (sistemas, interpretações, argumentos) que acabam por 
atuar como instrumentos de controle social” (Idem, ibidem, p. 350). Esse 
reconhecimento é importante, mas não basta, por ter se estabelecido sobre 
uma base problemática, naturalizante.

Nesse sentido, a burocracia que gerencia os interesses sociais indica que a 
estrutura estatal adquiriu um caráter para além do “burocrático”, em sentido 
weberiano; nessa estrutura passam a estar presentes elementos flexibilizadores, 
típicos das necessidades econômicas do capitalismo contemporâneo. Na 
medida em que intervém o político no econômico, o próprio econômico passa 
a se tornar mais dependente das interferências. Não são instâncias apartadas, 
obviamente. O que ocorre é que ao sofrer intervenção, a esfera econômica 
de produção da vida passa a constituir essas vinculações segundo a sua 
lógica. A esfera pública, como condição de possibilidade do desdobramento 
do capital, constitui-se segundo as exigências desse processo. O caráter 
público, liberalmente apregoado, passa a ser um âmbito de economicização 
da política. A partir dele, tem-se a segurança de que um processo visível e 
racionalizador, já aberto pela técnica, é capaz de responder eficazmente às 
falhas inerentes. As relações na esfera pública estão cada vez mais tomadas 
pela lógica dos desdobramentos econômicos, processo esse que, por não existir 
um mercado autônomo e autorregulável (o máximo que podemos afirmar 
seria a existência de princípios próprios, mas regidos por meios tecnológicos 
que perpassam as mais diversas “dimensões da realidade social”), faz com que 
a condução do político se dê nos sentidos não do público, mas do privado; é 
a privatização do público, face obscena e autêntica da construção mundana 
da “publicização do privado”.

A administração gerencial da vida, todavia, passa a ser princípio interno à 
ordem burocrática. Não há fluidez que não requeira uma forma de contenção, 
de amoldamento e orientação; o funcionamento das terapias mercadológicas 
do choque historicamente indica a falência de um “mercado autopoiético” 
– não passando de mera deposição ideológica ou simples desvio de olhar 

5 O referencial de Ferraz Junior são os marcos da filosofia antiga clássica, aos quais opõe uma análise da techné 
moderna. Sua concepção também se coloca em um quadro naturalista, mas, ao contrário de Jonas, não titubeia 
ao afirmar que a dominação se imanta na técnica.
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teórico a consideração de que ele seria o condutor por excelência da justiça 
(já individualizada), contraponto das “totalizações autoritárias da burocracia” 
– já que a decadência de seus preceitos de independência mostra o Estado 
como estrutura financiadora e mantenedora autêntica dos princípios liberais 
de mercado. Diante da crise recente de 2008, o grande artífice foi justamente 
o “vilão”, o qual disputava da vantagem de ser o arauto impessoal da Lei 
(a-historicamente eleita como emanada da razão na história)6, na medida 
em que a “burocracia emerge assim num terreno aparentemente objetivo 
e impessoal, fornecido pela especialização racional das funções, e esta 
racionalidade, por sua vez, serve para implementar a racionalidade da 
submissão [o Estado é a violência mítica cujo sustentáculo são as tecnologias 
policiais e militares de destruição em massa!] (...). O caráter objetivo e 
impessoal da racionalidade tecnológica confere aos grupos burocráticos a 
dignidade universal da razão” (MARCUSE, 1999, p. 94).

Isso desconstrói o caráter ambíguo – não perdido, porém  – da burocracia 
pública, espaço social no qual ainda encontramos possibilidades (mínimas, 
mas ainda assim possibilidades que não se podem dispensar, apesar de sua 
disposição de sentido – e finalidades – não poder se dar para qualquer 
orientação)7. Essa oposição da burocracia pública, a ser fortalecida contra a 
privada, encontramos em Marcuse: “Na era da sociedade de massas, o poder 
da burocracia pública pode ser a arma que protege o povo da invasão de 
bem estar-geral pelos interesses particulares” (Idem, ibidem, p. 95)8. Apesar 
da mitigação dessa posição em O Homem Unidimensional, a esfera pública 
passa a ser lida como potencialidade para além da burocracia pública, 

6 Ao que emendamos: não tem sido senão “a razão do mais forte”, que não é contida hobbesianamente pelo 
Estado. O contido é justamente “o fraco”, que corresponde, nessa abstração terminológica, a amplos setores 
concretos da população mundial.

7 A arma tem na destruição sua imanência. A questão é que a destruição não é apenas a dos transgressores 
(sacrifícios sangrentos da violência mítica); ela pode ser a dos próprios construtos opressores, no sentido de uma
efetiva libertação (violência divina). Mas também pode ser a da humanidade inteira. O caráter não neutro da tec-
nologia é o que contesta a segunda possibilidade, pois teríamos de voltar ao conceito dado por Marcuse à técnica, 
por demais comprometido pela vinculação dos aparatos e dos instrumentos mobilizados aos fins da dominação. 
Estamos diante, portanto, da necessidade, apontada por Marcuse e rebatida por Habermas de uma configuração 
de uma nova técnica, voltada efetivamente aos fins da libertação.

8 Devemos ter em mente, aqui, que quando Marcuse escreveu o texto, entre 1940 e 1941, tinha em vista os Esta-
dos totalizadores do nacional-socialismo, bem como as democracias plebiscitárias do Ocidente. Quando estas se 
tornam uma possibilidade histórica para a realização de um autoritarismo de novo tipo, devemos estar atentos à 
atualidade das colocações acerca do papel do espaço público burocrático. Tendo em vista que “Um novo sistema 
social está talvez em vésperas de nascer: um regime neo ou semifascista com amplos apoios populares” (Cf. 
MARCUSE, 1972, na web), estamos para além do quadro no qual a farsa vem depois da tragédia. “Não se trata da 
peça satírica após a tragédia; não é finis tragoediae – a tragédia pode simplesmente começar. Aqui, também, as 
vítimas rituais serão as criaturas e não o herói” (MARCUSE, 1979, p. 108).
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muito restrita, mas não absolutamente fechada (o que deve nos fazer ler as 
colocações da “administração total” diante do engajamento concretamente 
utópico da teoria marcusiana).

 

A trajetória subterrânea do discurso
 

“Por trás do véu tecnológico, por trás do véu político de de-
mocracia, surge a realidade, a servidão universal, a perda de 
dignidade humana em uma liberdade de escolha prefrabrica-
da. E a estrutura do poder já não ‘sublimada’ no estilo de uma 
cultura liberalista, já não é sequer hipócrita (quando retinha, 
pelo menos, as ‘formalidades’, a concha da dignidade), mas 
brutal despida de todas as aparências de verdade e justiça.” 
(MARCUSE, 1981, p. 23).

 
A deposição de valores e conceitos legitimadores do direito, hoje evidente, 

é um processo subterrâneo que atingiu a superfície apenas no século XIX e 
XX com o positivismo jurídico. Afirmar o pós-positivismo, apenas porque a 
tecnologia fez aparecer os próprios fenômenos sem justificativas, apontando 
e dizendo “isto é ele próprio”,  é operar um trabalho discursivo de maior 
ativação dos dispositivos de dominação, pois o instrumental passa a poder ser 
manipulado de modo “aberto”, mas sobre a fundação restrita da positividade, 
sem ter de fazer regressões ao instrumental.

Devemos reconsiderar, portanto, o processo de gênese da constituição 
da positividade do direito, remontando ao trabalho de filósofos do início da 
era moderna, com os quais a estrutura jurídica moderna e a constituição 
do seu modo de pensar encontram uma dívida histórica. Nesse sentido, é 
preciso apontar como a “defasagem entre a teoria do direito e filosofia (...) 
constitui uma das constantes da história do direito” (VILLEY, 2005, p. 173), 
mas por uma história da filosofia que seja efetivamente crítica. A destruição 
da bidimensionalidade, no tocante ao direito, deita suas raízes em processos 
muito anteriores ao do ingresso das construções da filosofia analítica na 
teoria e filosofia do direito. A destituição dos universais, aqui, faz-nos voltar 
a Guilherme de Ockham - a quem Michel Villey faz remontar, propriamente, 
o início da modernidade jurídica – que operou a positivação da esfera 
conceitual.

Contra a doutrina da “realidade” dos universais, existindo fora da mente 
humana, em Tomás de Aquino, herdeiro do universalismo aristotélico, Ockham 
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operará a distinção entre coisas (res) e signos. As palavras nada mais seriam 
do que signos das coisas; em função disso, as coisas só poderiam ser isoladas 
e simples. A existência é cabível apenas aos indivíduos singulares simples, 
não servindo os universais a não ser para “conotarmos vários fenômenos 
singulares” (Idem, ibidem, p. 230). Tanto os universais quanto as relações 
seriam nada mais do que um instrumental do pensamento, pois “o único 
pensamento perfeito, verdadeiramente adequado ao real, é o do individual” 
(Idem, ibidem, p. 231). Não apenas a teologia terá operada um fissura em 
seu seio, afastando a filosofia da fé (aquela e a razão teriam por domínio a 
criação; esta, por sua vez, seria a única forma de acesso ao conhecimento de 
Deus), mas o nominalismo vincular-se-á ao desenvolvimento histórico das 
ciências modernas experimentais e do positivismo.

Na teoria do direito, o nominalismo representou o abandono do direito 
natural e, também, por situar o indivíduo no centro do pensamento, fez com 
que ele se tornasse o centro de interesse da “ciência”  do direito. Com a 
perda do status ontológico do direito natural, para Ockham, “ele significa 
as conseqüências racionais das regras positivas” (Idem, ibidem, p. 240), já 
que o conceito perdera sua vinculação com a natureza. O direito humano 
e o divino (as normas jurídicas, amplamente consideradas) são vistos como 
apenas positivos: “o direito tem uma única fonte, a vontade individual: seja 
a do indivíduo Deus, seja a dos indivíduos homens” (Idem, ibidem, p. 249).

Mas na história da filosofia do direito, eis que as doutrinas que terão 
destaque serão fundadas na teologia tomista – na revalorização do 
direito natural clássico (Aristóteles). Com o século XVIII e XIX, tivemos o 
desenvolvimento por excelência do jusracionalismo. O direito encontra o seu 
fundamento não tanto na natureza, mas na Razão (pode-se falar, de certo 
modo, na natureza da Razão). No século XX, esse quadro será desgastado; 
com a filosofia analítica, tornou-se impossível, na teoria do direito, falarmos 
em direito natural, o que, sem dúvida, trouxe problemas em termos de 
legitimação. Hoje, a força expõe-se muito mais a nu – apesar de resquícios 
discursivos quanto às posições “naturais” –, pois, afinal, em qual direito se 
funda os Estados Unidos para ampliar sua jurisdição sobre o mundo? Não é 
senão na força que encontra sua legitimação; a naturalidade subjacente é a 
da própria positividade econômico-militar.

A interpretação da normativa jurídica, resultante desses quadros do 
positivismo jurídico, restringe-se à positividade dos textos, restando aos 
intérpretes nada mais fazer do que buscar a intenção do legislador. Apesar 
das teorias contemporâneas terem ultrapassado essa concepção, no fundo, 
não foram muito mais longe da ordem instituída. O cerne do processo de 
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normatização pode ser deslocado para as figuras do legislador, do intérprete-
juiz, ou, ainda do “soberano”  do executivo. Não percebem, muitos, porém, 
a necessidade de que o processo interpretativo/aplicativo das normas se 
dê no aparelho de Estado, o que caracteriza, efetivamente, o sentido da 
normatividade jurídica em sua origem positiva e coatora (Max Weber, apesar 
do seu processo teórico de legitimação – operado pelo afastamento típico-
ideal e neutralizante de sua teoria - é um teórico mais lúcido do que muitos 
contemporâneos “pluralistas críticos”). Não sendo os aparelhos específicos 
neutros, nem a tecnologia neles incidente nem a neles originada, estamos 
retratados a uma ordem plana de justificação. A decisão efetivamente 
sentencia porque discursivamente é perpassada pelo poder, que se funda 
na violência estatal e, também, mais além, na normatividade originada do 
processo econômico, fortificado pela sua depuração na normatividade estatal 
e nos processos tecnológicos em expansão.

Se se atribuía ao Tribunal a finalidade de fazer justiça, em termos da 
bidimensionalidade, temos que ter os olhos abertos para os aparelhos 
concretos, que não se tornam justos pela fixação abstrata do discurso 
jusnaturalista. A positividade estava aí, na concretude, por mais que a teoria 
não a justificasse nos termos de sua origem concreta (e isso é que implica 
“idealismo”). O positivismo jurídico falhou justamente naquilo de que dizia 
se abster: vinculação aos valores extrajurídicos; isso fez com que recaísse 
num falseamento teórico-metodológico pautado na neutralidade axiológica. 
Pelo fato de ser uma das teorias da ordem, por excelência, não podia deixar 
de esconjurar a sua posição concretamente enquadrada em um quadro de 
valores social e historicamente específico. 

Não cabe ao direito dizer o justo, mas se dizer a si mesmo. Esse processo, 
estruturado radicalmente a partir da industrialização e consolidação 
mundial da esfera de abrangência e interferência mundial do capital, indica 
a unidimensionalização do aparato: seu fim são os fins da dominação. Pela 
crítica à filosofia analítica, delineia-se um quadro de fechamento discursivo 
(o discurso está  aberto, como a porta da Lei kafkiana, mas ao custo do seu 
fechamento. Mais do que disputá-lo ou desconstruí-lo – o que não exclui 
tais momentos – trata-se de solapá-lo, pois aqueles não podem substituir 
o horizonte histórico desta última exigência enquanto necessidade). “A 
linguagem multidimensional é transformada em linguagem unidimensional, 
na qual significados diferentes e em conflito não mais se interpenetram, 
sendo mantidos separados; a dimensão histórica explosiva do significado é 
silenciada” (MARCUSE, 1979, p. 186).
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A Justiça do Outro, nos lampejos da exterioridade
 
A linguagem da operacionalidade sistêmica fecha o discurso para 

a disputa. As formas subversivas de discurso, quando se articulam, 
permanecem às margens, ao seu reduto exterior. São capazes de já aí  formar 
uma normatividade própria, até mesmo libertadora, mas que se encontra 
aprisionada na medida em que não se opõe ao Establishment. Os problemas 
do discurso e da linguagem não suprimem os da consciência (nem mesmo 
os do ser); a quebra paradigmática pode ser apenas a forma de algumas 
filosofias quererem afirmar o seu caráter de ruptura, sendo que, na verdade, 
podem não ter saído do lugar, efetuando apenas um giro completo, se não 
tiverem operado uma regressão, principalmente na teorização sobre o político 
e o econômico, quase banidos como resquícios de uma modernidade rígida9.

A relativização histórica significa uma relativização indevida, em muitos 
casos, das significações e sentidos sociais. São banidos muitos conteúdos 
socialmente objetivos da esfera da racionalidade, que se reduz à racionalidade 
estabelecida, analítica e behaviorista. Esses conteúdos transformam-se em 
valores, restando como simples produtos da subjetividade; afirmá-los em 
sua materialidade é sancionado como evasão metafísica. O discurso teórico 
oficial (que comunga com a política e economia oficiais) opera por meio 
da “desrealização”: real é aquilo que está inscrito na sua racionalidade, na 
racionalidade da forma de sociedade estabelecida – levando-se em conta que 
“no desenvolvimento da racionalidade capitalista a irracionalidade se torna 
razão” (MARCUSE, 2010, p. 119) –, criadora de métodos científicos com os 
quais pode banir muitos discursos para a esfera do irracional. Segundo o 
raciocínio estabelecido (raciocínio do estabelecido)

 
“Se o Bem e o Belo, a Paz e a Justiça não podem ser extraídos 
de condições ontológicas ou científico-racionais, não podem, 
lògicamente, invocar para si validez e realização universais (...). 
O caráter anticientífico dessas idéias enfraquece fatalmente a 
oposição à realidade estabelecida; as idéias se tornam meros 
ideais, e seu conteúdo concreto e crítico se evapora na atmosfe-
ra ética ou metafísica.” (MARCUSE, 1979, p. 145).

 
É necessário destemor para pensar a justiça diante da destruição da 

normatividade dos universais. Estamos impedidos de fazer um retorno. 

9 Esse é um ponto crucial, a ser explorado e adensado posteriormente.
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Compreender a justiça em termos de Universalidade é algo que não parece ser 
cabível. Primeiramente, porque a retomada jusnaturalista do neotomismo, no 
século XX, significa, na indicação de Ernst Bloch, algo “‘duplamente decorativo 
por razão da quimera de um direito natural pré-capitalista, anterior a todas 
as contradições capitalistas’” (BLOCH, 1961, p. 161; apud MASCARO, 2008, 
p. 151), representando uma “falsificação” ao fugir do enfrentamento com 
a injustiça estrutural do capitalismo. Em segundo lugar, porque é preciso 
especificar a confusão que se fez entre a universalidade abstrata e a 
universalidade concreta, identificação realizada pelo “eurocentrismo”; isso 
significou a imposição, pela dominação, de uma particularidade europeia 
(universalidade concreta) como os desígnios da universalidade (abstrata) 
(DUSSEL, 2005, p. 87)10.

Como forma de pensar a injustiça estrutural de nossa forma de sociedade, 
é preciso pensá-la nos termos do Outro, autêntico, radical, monstruoso, e não 
do outro domesticado, adotado pelo relativismo cultural que museifica, como 
“curiosidade antropológica”, as culturas distintas daquela da modernidade 
ocidental.  É tomando não só  consciência do Outro, mas posição ao seu 
lado e solidariedade na sua atuação concreta, que se pode apontar para o 
novo possível, sempre além do mundo tal qual o vemos e concebemos (aqui 
os relativistas não aplicam a sua regra, justamente no lugar no qual se faz 
necessário combater o absolutismo teórico: esse mundo não é senão um 
mundo possível; é conveniente esquecer a redução, quando se quer manter 
o que aí está).

Estamos diante da necessidade de expressar o Outro e a sua razão, o seu 
(contra) discurso; “nós não somos ‘aquele outro, diferente da razão’, mas, 
pelo contrário, o que pretendemos é manifestar eficazmente ‘a razão do 
Outro’: do índio assassinado por genocídio, do escravo africano reduzido 
a uma mercadoria, da mulher vilipendiada como objeto sexual, da criança 
subjugada pedagogicamente” (Idem, ibidem, p. 47). A abertura do discurso, 
da linguagem, para além da dominação – o que aproxima diversos filósofos 
– passa pela abertura à “razão do Outro”, “uma razão crítica, histórica aberta 
a outras razões (isso em um duplo sentido: aberta a outros argumentos e, 
também, a outras pessoas com suas razões diferentes [o que não significa 
não ser necessário combater a razão dominante enquanto razão do 
dominador])” (Idem, ibidem, p. 65). Sua existência está deslocada do espaço 
das relações sociais institucionalizadas, totalizadas. A “Justiça do Outro” não 

10 Essa acusação pode ser aplicada criticamente à filosofia zizekiana, um ponto crucial que ainda deveremos 
considerar.
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trata de buscar ser aceita dentro da totalidade; objetiva, sim, destruí-la, na 
conformação de um mundo social totalmente outro. Não é fazer virar a roda 
dos dominantes, apenas alterando aqueles que assumem a dominação social 
enquanto classe, investida simbolicamente pelo “grande Outro” que instaura 
a ordem simbólica de nossa forma de sociedade capitalista; é o percurso 
contrário que aponta o caminho.

 
“A unificação dos opostos que caracteriza o estilo comercial e 
político é uma das muitas formas pelas quais a locução [leia-
-se: discurso] e a comunicação se tornam imunes à expressão 
de protesto e recusa. Como poderão essa recusa e êsse protes-
to encontrar a palavra acertada quando os órgãos da ordem 
estabelecida admitem e anunciam que paz é na realidade a 
iminência da guerra, que as mais recentes armas têm etiquêta 
de preço lucrativa e que abrigo antiaéreo pode significar acon-
chego? Ao exibir suas contradições como sinal de sua veraci-
dade, êsse universo da locução se fecha contra qualquer outra 
locução que se apresente em seus próprios têrmos. E, graças à 
sua capacidade de assimilar todos os demais termos nos seus, 
oferece a perspectiva de combinar a maior tolerância possível 
com a maior unidade possível. Não obstante, sua linguagem é 
testemunho do caráter repressivo dessa unidade. Essa lingua-
gem fala por meio de construções que impõem ao receptor o 
significado oblíquo e abreviado, o desenvolvimento do conteú-
do impedido, a aceitação do que é oferecido na forma em que 
é oferecido.” (MARCUSE, 1979, p. 97-99)11.

Estamos, portanto, diante da impossibilidade de manifestação do Outro 
no quadro do aparelho de Estado, especificamente no judicial, cuja linguagem 
altamente técnica, operacionalizada maquinalmente por meios ainda mais 
tecnologizados, obsta que o Outro mostre a sua verdadeira face. Seu ingresso 
nessa ordem discursiva dá-se com a perda de si mesmo: só pode nela ingressar 
como persona, como máscara, domesticando sua radicalidade explosiva. A 
“longa marcha através das instituições” só adquire validade contextual no 
plano da imediatidade, como forma de disputar espaço, impedindo que ele 
se feche ainda mais, e como forma de trabalhar o tempo na formação de 

11 Grifo nosso. O quarto capítulo de One-Dimensional Man, intitulado The Closing of the Universe of Discourse, 
é traduzido com muitos equívocos terminológicos. O mais característico e bizarro surge na tradução do próprio 
título, que aparece como “O Fechamento do Universo da Locução”! Ao longo da presente citação, grifamos esse 
equívoco. Assinale-se, assim, que com essa retificação a passagem claramente adquire sentido, o que não poderí-
amos deixar de fazer, tendo em vista a preocupação de Marcuse com a clareza e o rigor da exposição.
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espaços público-estatais, pontos de ativação a partir dos quais se as formas 
libertadoras de atuação podem se fortificar; “a longa marcha inclui um esforço 
conjugado para montar as contra-instituições” (MARCUSE, 1981, p. 60).

A interpelação, rearticulada necessariamente em termos do Outro, passa 
a se apresentar como “um enunciado de desempenho sui generis emitido por 
alguém (H) que, em relação a um ouvinte (O), encontra-se ‘fora’ ou ‘além’ 
(nesse sentido, transcendental) do horizonte ou marca institucional, normativo 
do ‘sistema’” (DUSSEL, 2005, p.15), trazendo consequências radicais, porque é 
do discurso do interpelante (ainda não normativo, em termos da totalidade) 
que se poderá estabelecer uma nova conformação normativa, dissociada da 
opressão e dominação. O interpelante

 
“não tem condições para atender às normas vigentes. São, por-
tanto, essas tais normas (a institucionalidade dominadora) a 
causa de sua miséria. A não-normatividade da ‘interpelação’ 
é exigida pelo fato de ele ainda se encontrar em uma fase fun-
damental ou causadora de uma nova normatividade: a institu-
cionalidade futura dentro da qual o ‘interpelante’ terá direitos 
vigentes [colocaríamos as duas últimas palavras entre aspas] 
que ele não possui.” (Idem, ibidem, p. 59).

 
Já na filosofia de Marcuse temos a indicação do motivo dessa não 

localização qualitativa do Outro (mas que também pode ser topológica, como 
estudos críticos da organização espacial podem apontar), ponto a partir do 
qual podemos destacar a conceituação da “exterioridade”  na filosofia da 
libertação. “Na medida em que a sociedade antagônica se transforma em 
uma totalidade repressiva terrível, por assim dizer se desloca o lugar social 
da negação. O poder do negativo surge fora dessa totalidade repressiva (...)” 
(MARCUSE, 1972, p. 165).

“É a partir dessa ‘falta-de-lugar’ (ouk-topos = utopia) [quanto à 
ordem burguesa e suas instituições, jurídicas, morais, etc.] que é lançada 
a interpelação” (DUSSEL, 2005, p. 77). Esse deslocamento leva a um 
deslocamento do julgamento. Apontar e dizer ‘“isto é injusto”, implica um 
julgamento feito a partir de um critério ético externo em relação à ordem 
instituída. Aqueles que esperam que isso se dê nos termos e conforme os 
princípios da ordem, na verdade, não esperam; eles já sabem que isso não 
acontecerá, por isso insistem nessa falsa proposta, colocando, mais uma vez, 
a interpassividade (falsa atividade, em outros termos) em cena.

A exterioridade funda o negativo da totalidade e deve constituir o 
negativo na totalidade. A negatividade, portanto, é sempre além do já posto, 
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enquanto positividade. Arraiga-se a um algo que ainda não é para essa 
totalidade, e não o será, a não ser em termos redentores. A exterioridade, 
a negatividade, o homo sacer e o inumano não existem para a totalidade, 
mas são eles o marco final de seus limites aporéticos, para além do qual se 
projeta o novo. Surgem da imanência das contradições da totalidade pontos 
negativos – e exteriorizados – de libertação, os quais devem ser ativados no 
desmontar da tecnologia da dominação e de seus mecanismos e dispositivos. 
A tecnologia pode ser projetada visando à máxima realização possível da 
existência, e não mais para a configuração da degradação do mundo do 
homem, sempre maior do que o homem. Mas, para isso, é necessário colocar 
esse mundo em suspensão, pois esse homem não é mais o mesmo. Novas bases 
são necessárias. A sorte já foi lançada, e quem a lançou costuma se assegurar 
de que não possamos e não saibamos articular a transformação. É o caso de 
destruirmos os dados do círculo instaurado de predestinações ignóbeis.
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Pode-se subsumir o intuito inicial da crítica da modernidade à advertência de 
que a utopia moderna da autonomia há muito se associou a novas formas de 
poder, dependência e opressão, tornando o ideal de esclarecimento a ideologia 
de novas formas de dominação. E isso, não por um desvio que pudesse ser corri-
gido tecnicamente, já que a técnica, segundo determinada vertente filosófica, é 
a melhor expressão da racionalidade instrumental, sendo, por isso, diretamente 
concernida como forma alienada da relação dos homens entre si e com a natu-
reza. A crer nos críticos da modernidade, encontraríamos, no coração do projeto 
de emancipação originado com o Esclarecimento, o compromisso do partido da 
racionalidade com formas ocultas, mas nem por isso menos eficazes, da própria 
desrazão. Trata-se, assim, dum problema que, tendo sido formulado na história 
da filosofia moderna (Kant e Hegel), foi aprofundado por correntes decisivas 
da filosofia contemporânea, até repercutir nas questões que, transcendendo o 
âmbito da discussão exclusivamente filosófica, concernem às ciências sociais, à 
arte e às formas atuais da vida em sociedade. É nesse horizonte que se situam 
os artigos publicados nesta segunda parte do cadernospetfilosofia.

Os Editores

M o d e r n i d a d e :  c r í t i c a 
e  a u t o c r í t i c a
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Como surge uma época? Sobre Heidegger e modernidade

Resumo O presente texto almeja ensaiar uma interpretação crítica do 
diagnóstico de Heidegger sobre a “época moderna da metafísica” a partir 
da constatação de sua equivocidade interna, exemplificada principalmente 
pela conferência “A época da imagem de mundo”. Procura-se esclarecer tal 
equivocidade mediante o recurso comparativo a outros desenvolvimentos, 
díspares entre si, que a questão acerca da origem da modernidade experimenta 
no pensamento de Heidegger. Por fim, tenta-se extrair do estudo dessa questão 
algumas implicações decisivas para o conceito filosófico-ontológico da história.

Palavras-chave  modernidade; época; projeto; destino; história.

MEPHISTOPHELES 

O glaube mir, der manche tausend Jahre 

An dieser harten Speise kaut, 

Daß von der Wiege bis zur Bahre 

Kein Mensch den alten Sauerteig verdaut! 

Glaub unsereinem, dieses Ganze 

Ist nur für einen Gott gemacht!1

1 Na tradução de Jenny Klabin Segall: “Oh! Crê-mo a mim, a mim que já mastigo, / Desde milênios essa vianda 
dura, / Que homem algum, do berço até ao jazigo, / Digere a velha levedura! / Podes crer-mo, esse Todo, filho, / 
Só para um Deus é feito [...]” (Goethe, 2004, v. 1776-1781, p. 174-175).
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Na conferência “A época da imagem de mundo” (Die Zeit des Weltbildes, 
1938), publicada em Holzwege (1950), Heidegger caracteriza a modernidade 
como a época em que o homem se determina metafisicamente como “o único 
sujeito primeiro e propriamente dito”. Em sua essência moderna, o homem se 
torna “aquele ente em que todo ente, em seu ser e em sua verdade, se funda” 
(Heidegger, 2003, p. 88).

Há, pelo menos, dois modos possíveis de interpretar o estatuto 
assumido, na conferência de Heidegger, por essa tese sobre a modernidade. 
Paradoxalmente, ambos parecem ser ensejados pelo texto da mesma. A 
tendência mais imediata do leitor é a de negligenciar a ambiguidade, que 
atravessa o texto sem encontrar resolução. Contra tal tendência2, torna-se 
importante demarcá-la, uma vez que se reflete em diagnósticos bastante 
diversos do sentido – na perspectiva de Heidegger, “histórico-ontológico” 
(seinsgeschichtlich) – da época moderna. Diagnósticos que, por sua vez, 
seria possível vincular a modos até mesmo conflitantes de experimentar o 
acontecimento histórico e pensá-lo em seu caráter essencial.

Precisamente essa ambiguidade e, sobretudo, a sua necessária irresolução 
é que parecem fazer de “a época da imagem de mundo”  um genuíno Holzweg 
– “caminho[s] que, o mais das vezes sinuoso[s], termina[m] perdendo-se, 
subitamente, no intransitado [im Unbegangenen]” (Heidegger, 2003, primeira 
página).

Tentemos então trilhá-lo, nem que seja para nele nos perdermos.
 

Herr Mikrokosmus

Uma primeira possibilidade de interpretação da tese de Heidegger insinua-
se quando pergunta como é historicamente possível que o homem na origem 
da época moderna tenha se tornado o “sub-jectum destacado, essencialmente 
incondicionado” (Heidegger, 2003, p. 106). Como surge a época moderna da 
metafísica?

Atentemos diretamente para uma das formulações que a resposta a essa 
pergunta recebe no texto de “a época da imagem de mundo”: a modernidade 
origina-se “desde a reivindicação do homem por um fundamentum absolutum 
inconcussum veritatis (por um fundamento, que repousa em si mesmo, 

2 O presente ensaio põe em questão teses interpretativas acerca da vinculação do pensamento de Heidegger com 
o “idealismo moderno” – teses de caráter, digamos, mais ortodoxo – defendidas em um artigo recentemente 
publicado (cf. Valentim, 2009).
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inabalável, da verdade no sentido da certeza)”. A partir disso, Heidegger 
pergunta: “Por que e como essa reivindicação consegue impor sua validade 
decisiva [seiner entscheidenden Geltung]?”; e responde: “A reivindicação se 
origina daquela libertação do homem em que ele se liberta para si mesmo 
da vinculação constringente da verdade cristã da Revelação e da doutrina 
da Igreja para a legislação que se põe a si mesma sobre si mesma”. Essa 
libertação, esclarece, “só poderia acontecer [geschehen] na medida em que 
o homem decidisse [entschied], a partir de si e para si mesmo, aquilo que 
deve ser sabido por si mesmo [pelo homem] e o que devem significar saber e 
asseguramento do sabido, isto é, certeza” (grifos nossos). Segundo Heidegger, 
essa “tarefa metafísica” de decisão sobre a essência da verdade teria sido 
desempenhada por Descartes, mediante o ato fundador do “ego cogito (ergo) 
sum”: “forjar o fundamento metafísico da libertação para a liberdade como 
auto-determinação certa de si mesma” (Heidegger, 2003, p. 106-107).

Reunindo-se os vários passos em que se desenvolve, parece claro o sentido 
da tese de Heidegger: o homem torna-se sujeito ao reivindicar para si mesmo, 
mediante a libertação de todos os vínculos que o prendiam à autoridade de 
outrem, a própria liberdade enquanto poder de decisão sobre a essência da 
verdade. Ora, decidir sobre a essência da verdade é, como Heidegger afirma já 
nas primeiras linhas da conferência, “fundamentar”, “dar o fundamento” de 
uma época histórica, fundamento que, determinando sua “forma essencial”, 
“predomina sobre todos os fenômenos que caracterizam a época” (Heidegger, 
2003, p. 75). A origem epocal da modernidade repousaria sobre uma decisão 
humana, pela qual se instaura o fundamento da época. Portanto, não se 
trata apenas de que na modernidade o homem se descobriria na posição 
de “subjectum destacado”: mais além, “decisivo [entscheidend] é que o 
homem refere essa posição propriamente como uma posição constituída por 
ele mesmo” (Heidegger, 2003, p. 91). Nesse sentido, Heidegger reconhece 
na capacidade de conceber o ente enquanto tal – aquilo mesmo que Ser 
e tempo chama de “compreensão de ser” (Seinsverständnis) – a condição 
de possibilidade para a instauração do fundamento da modernidade: “Mas 
isso só é possível quando se transforma a concepção [Auffassung] do ente 
na totalidade” (Heidegger, 2003, p. 88; grifo nosso). A possibilidade epocal 
da subjetidade humana é, assim, pensada subjetivamente: a partir de uma 
“concepção”, ou seja, de um determinado comportamento ou possibilidade de 
ser do homem, como se este fosse capaz, notadamente por meio do exercício 
da liberdade suposta como espontaneidade incondicionada, de constituir 
para si, unicamente a partir de si mesmo, a posição de sujeito enquanto 
fundamento da verdade do ente.
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Admitindo-se que, com isso, Heidegger não esteja somente descrevendo 
um aspecto principal da época moderna, mas também pretendendo explicar 
a sua origem, caberia indagar se já não pressupõe a subjetidade da essência 
humana, isto é, a sua centralidade ontológica, para, com base nesta, 
explicar o advento da própria modernidade. Isso significaria compreender 
o acontecimento histórico eminentemente a partir e em vista do homem 
suposto como “centro de referência do ente enquanto tal” (Bezugsmitte des 
Seienden als solchen; Heidegger, 2003, p. 88)3: conforme Mefistófeles gostaria 
de chamar, Herr Mikrokosmus4. Significaria também conceber a essência 
humana como supra-histórica, como não transformável historicamente e, 
não obstante, fundamento da própria história, ou, no mínimo, como trans-
histórica, como essência que, transformando-se historicamente, constitui o 
núcleo de todo acontecimento. Por fim, significaria tomar a própria história 
(Geschichte) como essencialmente referida, em todas as suas épocas, à 
possibilidade da modernidade enquanto única época propriamente histórica, 
na qual o homem descobriria em si mesmo a condição fundamental de 
todo acontecimento. Pensasse assim, Heidegger estaria compreendendo 
modernamente – inclusive, segundo o seu próprio conceito de modernidade 
– a origem da época moderna. A sua tese “sobre” a modernidade se acharia 
determinada, quanto ao seu sentido primeiro, pelo contexto epocal cuja 
origem pretende poder explicar.

Todavia, o próprio Heidegger, na mesma conferência de 1938, problematiza 
criticamente esse diagnóstico sobre a origem da modernidade:

 
“Quando meditamos sobre a modernidade, perguntamos pela 
imagem moderna do mundo. Caracterizamo-la através de uma 
demarcação contra a imagem medieval do mundo e a imagem 
antiga do mundo. Contudo, por que perguntamos na interpre-
tação de uma época histórica pela imagem do mundo? Terá 
cada época da história a sua imagem do mundo, e isso no 
sentido de que em cada caso se empenha em sua imagem do 
mundo? Ou perguntar pela imagem do mundo é já e somente o 
modo moderno do representar?” (Heidegger, 2003, p. 88; grifo 
nosso).

 
Com essa última questão, Heidegger indica que a transformação pela 

3 Com efeito, lemos em Ser e tempo: “Ninguém nega que, no fundo, o ser-aí humano seja o ‘sujeito’ primário da 
história [das primäre »Subjekt« der Geschichte]” (Heidegger, 1993, § 73, p. 382).

4 Cf. Goethe, 2004, v. 1802, p. 176-177.
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qual surge o mundo moderno não pode ser rigorosamente entendida como 
o trânsito entre “imagens de mundo”, pois entendê-la assim seria reincidir 
inadvertidamente no próprio modo moderno de ser. Dito de outro modo, a 
experiência da história e da diferença entre suas épocas só poderia se dar 
como um confronto entre visões de mundo, entre teorias ou mesmo vivências 
do mundo, desde que o mundo mesmo já tivesse se apresentado como sendo 
essencialmente relativo ao homem enquanto sujeito do “imaginar” (bilden) e 
representar. Uma visão de mundo só seria possível uma vez que o mundo já 
tivesse se tornado imagem.

Com essa ressalva, vislumbra-se uma outra possibilidade de interpretar 
a tese de Heidegger sobre a origem da época moderna. Com efeito, tendo 
confirmado que “a essência da modernidade pode ser vista no fato de o 
homem se libertar dos vínculos medievais”, ele adverte, porém: “O decisivo 
não é que o homem se liberta para si dos vínculos que tinha até agora, mas 
que a essência do homem em geral se transforma, na medida em que o 
homem se torna sujeito” (Heidegger, 2003, p. 88; grifo nosso). A libertação 
do homem por si mesmo em relação aos “vínculos medievais” só seria possível 
mediante uma “transformação da essência do homem”. (Note-se que o 
termo “essência”, Wesen, substitui aqui o termo “concepção”, Auffassung, 
que ocorre na formulação anterior.) A advertência de Heidegger enseja a 
pergunta: é o homem capaz de operar “a partir de si e para si mesmo” a 
transformação de sua própria essência? Ou será que ele apenas padece essa 
transformação, que afeta a totalidade do ente? Ora, se o que se transforma é 
a essência do ente em sua totalidade, e se o homem está compreendido, não 
obstante de maneira insigne, na totalidade do ente, ele mesmo é um ente que, 
na passagem à época moderna, se transforma, sofrendo e experimentando a 
mutação espontânea de sua própria essência.

Assim interpretada, esta última consideração de Heidegger impede-nos 
de assumir, sem mais, que o homem tenha a capacidade de originar a partir 
de si mesmo uma época, ainda que a época em questão seja justamente 
naquela em que ele se torna o ente em função do qual a totalidade do 
ente se “essencializa”, o ente cuja essência consiste em ser “em vista de si 
mesmo” (cf. Heidegger, 1993, § 18, p. 84-87). Pelo contrário, de acordo com 
essa consideração, o homem não poderia ser tomado como fundamento da 
transformação histórico-essencial que precisamente o situa em um contexto 
ontológico mais amplo do que o abrangido por sua essência enquanto 
“subjectum destacado” na totalidade do ente. A essência mesma do homem 
seria historicamente destinada, sem que, portanto, pudesse fundar a priori 
uma transformação epocal. Trata-se, portanto, de uma outra perspectiva 
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sobre a origem da época moderna, posição diferente em espírito e conflitante 
com a primeira que temos identificado na conferência sobre “a época da 
imagem de mundo”.

Vejamos como, sob essa perspectiva, Heidegger caracteriza a origem (e 
o fim) da época moderna. Através da transformação epocal que faz surgir 
a modernidade, “o ente é pela primeira vez determinado como objeto do 
representar e a verdade como certeza do representar”; o que, aliás, já se 
podia compreender, sob a primeira perspectiva, a partir do reconhecimento 
da subjetidade do homem. Mas que o homem experimente a transformação 
epocal originária da modernidade de maneira diferente daquela pela qual 
todos os demais entes a sofrem (a saber, de modo a tornar-se o seu centro de 
referência) não significa que ele se encontre à base da própria transformação, 
no sentido de fundá-la por si mesmo. A transformação sobrevém ao ente em 
sua totalidade, atingindo não somente os entes que através dela se determinam 
como objetos de representação mas também o ente que é disposto através 
dessa transformação como sujeito do representar. Por isso, Heidegger afirma: 
“Que o mundo se torne imagem e que o homem, em meio ao ente, se torne 
subjectum, são um e o mesmo processo” (Heidegger, 2003, p. 92). Com 
isso, ele não parece supor uma relação de anterioridade ontológica entre a 
transformação do mundo em imagem e a do homem em sujeito, no sentido de 
que a subjetividade humana operaria exclusivamente desde si a transformação 
do sentido do mundo. A ênfase da sua tese sobre a origem da época não cai 
sobre o fato de o homem promover a objetivação do mundo através de um 
comportamento autocentrado (a decisão em vista de si mesmo), mas, antes, 
sobre o fato de esse comportamento já ser acompanhado, em sua própria 
origem, pela objetivação do mundo sem ser, apenas por si, determinante dela. 
Ambos constituiriam “fenômenos essenciais” e co-originários da época, ou 
seja, formas estruturalmente correlativas de acontecimento da modernidade, 
da transformação do mundo em imagem de mundo.

Mais além, a transformação epocal não poderia ser entendida como sendo 
tornada possível pelo “ente que nós mesmos somos”,  tomado como fundamento 
ôntico da história. Esta não seria algo que o homem institui por e para si 
mesmo, mas que sucede aos entes, inclusive ao homem, destinando-os todos 
a um mesmo modo historicamente determinado de ser, a um único destino, 
que, por princípio, difere da totalidade do ente e nisso mesmo a “compreende”. 
Situado na origem da destinação moderna, o homem não seria, porém, capaz 
de determiná-la por meio de uma decisão, e isso por mais que se caracterize, na 
modernidade, por reivindicar e desempenhar o papel de fundamento dos entes 
em geral e, sobretudo, o de “princípio” da própria época:
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 “O decisivo é que o homem ocupa essa posição [a de ‘centro 
de referência’] como a posição constituída por ele mesmo, a 
mantém voluntariamente como a posição ocupada por ele e 
a assegura como o solo de um possível desenvolvimento da 
humanidade. Só agora há em geral algo como uma posição do ho-
mem” (Heidegger, 2003, pp. 91-92; grifos nossos).

 
Nesse ponto, seria preciso distinguir com todo cuidado entre a condição 

do homem moderno, a de ser o centro de referência do ente enquanto tal, 
e o acontecimento pelo qual se forja metafisicamente tal condição – entre 
o fenômeno da época, o homem como centro de tudo, e o seu fundamento, 
o destino da essência humana. Segundo Heidegger, é o acontecimento 
histórico-essencial que inaugura o ser do homem como subjetividade, não 
podendo, portanto, ser compreendido a partir do ser-aí (Dasein) humano 
assim determinado. Tomada subjetivamente, a subjetidade do homem 
dissimula a sua fundamental sujeição ao destino:

 
“A liberdade moderna da subjetividade se dissolve completa-
mente na objetividade a ela adequada. O homem não pode 
abandonar a partir de si esse destino de sua essência moderna 
[dieses Geschick seines neuzeitlichen Wesens] nem interrompê-
-lo por uma reivindicação de poder (Heidegger, 2003, Apêndice 
9, p. 111).

 
Significa que haveria um elemento não apenas não-subjetivo mas também 

não-humano a constituir a origem da época?
Seja como for, na conferência de 1938, esse elemento é referido de 

maneira predominantemente negativa, como algo que não encontra medida 
na essência do homem nem se deixa conceber a partir dela. Isso, diz Heidegger, 
“permanece a sombra invisível que está lançada por todas as coisas, quando 
o homem se torna subjectum e o mundo se tornou imagem”. Irrepresentável, 
pois não é à imagem do homem moderno, Heidegger o denomina também 
“aquele imprevisível” (jenes Unberechenbare), que parece consistir justamente 
no “intransitado” em que se interrompe o seu caminho:

 
“Através dessa sombra, o mundo moderno põe-se a si mes-
mo em um espaço subtraído à representação e empresta assim 
àquele imprevisível sua própria determinidade e singularidade 
histórica. Mas essa sombra aponta para um outro, cujo saber 
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nos é recusado, a nós, os de hoje” (Heidegger, 2003, p. 95).5

 

Projeto e destino
 
Para tentar explicitar a divergência entre as duas posições entrelaçadas de 

maneira tensa na tese ambígua de Heidegger, consideremos mais de perto a 
diferença entre elas quanto ao modo de avaliar o sentido histórico-essencial 
da metafísica moderna.

Como se sabe, Heidegger não hesita por vezes em recusar à modernidade 
a originariedade histórica que reconhece às outras épocas da metafísica. 
Cabe lembrar a maneira como se constrói, no âmbito do projeto da ontologia 
fundamental, o seu diagnóstico crítico da filosofia moderna. Trata-se em 
geral de mostrar que o “comportamento cognitivo” (erkennende Verhaltung) 
dirigido ao ente em geral, comportamento pelo qual o homem existe como 
sujeito, é um modo de ser “derivado” (fundiert, abgeleitet), consistindo em 
uma forma de “decadência” (Verfall) essencialmente característica do ser do 
homem compreendido como ser-aí ou existência.6 Heidegger fundamenta o 
seu severo diagnóstico precisamente na tese pela qual se afirma o caráter 
derivado daquele comportamento existencial que o pensamento moderno 
teria elegido como normativo de toda possível relação com o ente em geral. 
Esse pensamento seria, em sua essência mesma, decadente, pois, ao absolutizar 
um modo derivado de existir, a saber, o comportamento cognitivo, obstrui a 
possibilidade de uma auto-apropriação originária do ser do homem como 
“pura expressão de ser” (Heidegger, 1993, § 4, p. 12).

É isso o que podemos ler em linhas bastante eloquentes do § 10, “A 
metafísica moderna em seu aparente novo início em Descartes e os seus 
lapsos”, da preleção do semestre de verão de 1933, publicada sob o título 
A questão fundamental da filosofia. Comentando o significado metafísico 
do cogito cartesiano enquanto ocasião de fundação da filosofia moderna, 
Heidegger assevera:

 

5 O Apêndice 9 acrescenta: “Mas o homem pode premeditadamente considerar [vordenkend bedenken] que o 
ser-sujeito da humanidade [des Menschentums] nem foi nem será a única possibilidade da essência principial do 
homem histórico [des anfangenden Wesens des geschichtlichen Menschen]. Uma sombra de nuvens fugaz sobre 
um país oculto, isto é a obscuridade que, preparada pela certeza de salvação da cristandade, aquela verdade como 
certeza da subjetividade deita sobre um acontecimento [Ereignis] que lhe permanece recusado experimentar” 
(Heidegger, 2003, p. 111).

6 Cf., por exemplo, Heidegger, 1993, §§ 13, 43-a, e Heidegger, 1994, , §§ 13-f, 20.
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“O retorno radical ao eu ganha o caráter da automeditação ori-
ginária [der ursprünglichen Selbstbesinnung]. Contudo, o retorno 
ao eu através da consideração da dúvida [Zweifelsbetrachtung] 
é apenas a aparência [der Schein] de originariedade e radica-
lismo (atrás disso e acima disso está o dogma do primado do 
método matemático). Assim como o retorno é uma aparência, 
assim também o rigor da automeditação é uma ilusão enganosa 
[eine Täuschung]. Pois, com isso, não está de modo nenhum 
determinado se o homem, no caminho de pensar do seu “eu”, 
chega em geral ao seu si mesmo, se o si mesmo do homem não 
é algo de longe mais originário e se ele não é negligenciado 
justamente através do eu” (Heidegger, 2001, § 10-b-δ, p. 42).

 
“[…] esse suposto radicalismo não é somente nenhum início 
efetivo [kein wirklicher Anfang] da filosofia, mas sim apenas o 
começo de uma decadência mais vasta [der Beginn eines wei-
teren Verfalls]. Pois Descartes não traz a filosofia de volta para 
a sua questão fundamental, mas sim a conduz definitivamente 
para fora dela, e isso com a aparência do novo início. Contudo, 
essas sentenças só se deixam demonstrar se a questão funda-
mental é encontrada e questionada; pois apenas a partir disso 
se deixa avaliar em que medida e extensão a época da filosofia 
que Descartes inaugurou é uma decadência” (Heidegger, 2001, 
§ 10-c, p. 45).

 
“O predomínio da ideia matemática de método sufoca pela raiz 
a questão fundamental da filosofia. A metafísica moderna co-
meça desde Descartes com o fato de que a sua questão funda-
mental é omitida [versäumt] e de que essa omissão é encoberta 
mediante a aparência do radicalismo metódico-matemático” 
(Heidegger, 2001, § 10-c, p. 46).

 

Depreende-se do contexto que a “questão fundamental” a que se refere 
Heidegger não é senão a Seinsfrage, interpretada como a questão do sentido 
do ser em geral, que a analítica existencial de Ser e tempo estaria destinada 
a colocar e elaborar explicitamente. Face a essa tarefa, de que dependeria 
a possibilidade mesma da filosofia, o empreendimento cartesiano de 
fundamentação da verdade, isto é, da certeza do conhecimento humano, não 
seria apenas nulo, mas também deceptivo, enganador. Em lugar da questão 
ontológico-fundamental e da Selbstbesinnung originária, encontraríamos 
em Descartes o “dogma”, inquestionado por força de um interesse decadente, 
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do pensamento método-matemático, segundo o qual somente “é” aquilo 
que puder satisfazer o critério de indubitabilidade que assegura a certeza 
científica: “[...] a consciência [das Bewuβtsein] determina a essência do 
ser” (cf. Heidegger, 2001, § 10-c, p. 46). Com a afirmação de que o começo 
cartesiano é assim um falso início, Heidegger lhe contesta todo e qualquer 
traço de originariedade histórica bem como, até mesmo, de autenticidade 
filosófica.7 

Ora, tendo-se em conta o contraste entre as duas posições averiguadas 
anteriormente, seria possível manter esse diagnóstico caso se tivesse 
renunciado – como Heidegger parece fazer na conferência de 1938, mediante 
um ensaio de ruptura com o espírito da modernidade – a compreender a origem 
da época moderna exclusivamente a partir da subjetidade do homem, isto é, 
da essência humana tomada como “único fundamento” das transformações 
epocais? Convém notar, desde logo, que a crítica a que Heidegger pretende 
submeter a metafísica moderna representada por Descartes conta com a 
possibilidade de que a consciência sapiente, enquanto comportamento 
humano, seja capaz de decidir a “essência do ser”. Como se o caráter originário 
ou derivado, próprio ou decadente, de um pensamento dependesse sobretudo 
do modo como este se permite a si mesmo conceber, segundo um interesse 
que lhe é próprio, a verdade do ser dos entes; mais ainda, como se a verdade 
do ser pudesse ser determinada por um comportamento do homem, mediante, 
por exemplo, a produção de uma “ilusão enganosa”.

Todavia, em outra preleção, a do semestre de inverno de 1935-36, 
intitulada A pergunta pela coisa – a qual consiste, junto com a preleção de 
1933, em uma das fontes principais do texto da conferência sobre “A época 
da imagem de mundo” –, Heidegger retoma a questão acerca da origem 
histórico-essencial da época moderna para mostrar algo bastante diverso, a 
saber: que, na gênese metafísica da modernidade, a subjetividade humana, 
particularmente sob a forma da consciência científica, é requerida e imposta 
pelo “projeto matemático” do ser dos entes, sem constituir por si a sua origem 
mais fundamental.

Por projeto matemático Heidegger entende, na preleção de 1935-36, 
um “modo do ser-aí histórico” (Art des geschichtlichen Daseins), isto é, 
uma “posição fundamental face ao ser em geral” (Grundstellung zum Sein 
überhaupt), precisamente aquela em que é excluída toda possível “autodoação” 
dos entes que não seja determinável por princípios racionais a priori (cf. 
Heidegger, 1984, § 18-f-β, p. 103-108). Esse projeto, esclarece Heidegger, 

7 Cf. também Heidegger, 1993, § 6, p. 25, e Heidegger, 2010, § 6-b-γ, p. 30-31.
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inaugura “uma nova experiência e configuração da própria liberdade, isto é, 
da vinculação que se assume a si mesma [der selbstübernommen Bindung]”: 
no projeto matemático do ser do ente, dá-se a aceitação de um vínculo 
histórico-essencial, qual seja, “a vinculação aos princípios que nele mesmo 
[no projeto matemático] são exigidos” (Heidegger, 1984, § 18-f-α, p. 97). Um 
aspecto principal dessa “nova experiência da liberdade” enquanto aceitação 
de um projeto metafísico da verdade é, segundo Heidegger, a essencial 
sujeição do próprio “eu” à racionalidade matemática – traço supostamente 
mais característico da metafísica moderna, guiada pelo princípio segundo o 
qual “o que uma coisa é deve ser decidido antecipadamente a partir da razão 
pura”:

 
“O fato de o “eu” ter se tornado a designação daquilo que, em 
sentido próprio, já está antecipadamente aí para o representar 
(o “objetivo”, no sentido atual), não reside em que algum ponto 
de vista do eu ou em uma dúvida subjetivista, mas no predomí-
nio essencial e na radicalização, dirigida de forma determina-
da, do matemático e axiomático” (Heidegger, 1984, § 18-f-β, 
p. 105).

 
Isso significa que o cogito (“eu penso”) só se constitui como primeiro 

princípio por ser paradigma ontológico-formal de toda verdade aceitável 
dentro dos limites do projeto matemático, ou seja, porque, na condição sui 
generis de proposição matemática, ele propõe como verdade o que nele mesmo 
já está posto (“eu sou”), sem estar fundado em algo de previamente dado, 
em algo dado independentemente da própria verdade do cogito enquanto 
autoposição de um princípio (“eu penso, logo, eu sou”) (cf. Heidegger, 1984, 
§ 18-f-β, p. 104-105).

Com efeito, após indicar os elementos do projeto matemático a partir 
de uma consideração do comportamento do pensamento humano frente à  
natureza na ciência experimental de Galileu e Newton (cf. Heidegger, 1984, § 
18-d, -e, p. 81-95), Heidegger afirma:

“Mas esse matemático precisa, por sua vez, ser compreendido 
[begriffen werden] ainda a partir de fundamentos que jazem 
mais fundo. Dizíamos que se tratava de um traço fundamen-
tal [Grundzug] do pensamento moderno. Porém, todo modo de 
pensar é sempre apenas a execução [Vollzug] e a consequência 
do modo a cada vez determinado do ser-aí histórico, da posi-
ção fundamental a cada vez determinada face ao ser em geral 
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e ao modo como o ente é manifesto enquanto tal, isto é, face à 
verdade” (Heidegger, 1984, § 18-f, p. 96).

 
No limite, o cogito, a autoconsciência científica, se revela uma experiência 

de sujeição do “eu” antes que de genuína autonomia da subjetividade humana. 
Tomada quanto à sua origem, a racionalidade a priori seria o resultado de uma 
“reversão fundamental do ser-aí [ein grundstürzender Wandel des Daseins], 
isto é, da clareira do ser do ente [der Lichtung des Seins des Seienden], sobre 
o fundamento do predomínio do matemático” (Heidegger, 1984, § 18-f-β, p. 
106). Assim também, a vontade de não ser enganado, o desejo de controle, 
a expectativa de certeza no conhecimento, a pretensão de autonomia moral 
– todas essas formas da subjetividade que reivindica o posto de centralidade 
ontológica – já seriam fenômenos da época, condicionados por seu genuíno 
fundamento essencial, isto é, certa posição (Stellung, e não Stimmung, 
disposição) do ser-aí face ao ser enquanto tal (o “matemático”).

Cabe notar que, no trecho citado mais acima, Heidegger se pronuncia 
sobre o ser-aí histórico de forma a silenciar qualquer caráter subjetivo ou, até 
mesmo, humano: trata-se tão somente da “clareira do ser do ente”:

 
“Esse eu que, em razão do matemático, é elevado a subjec-
tum destacado não é, segundo o seu sentido, absolutamente 
nada de “subjetivo” à maneira de uma propriedade contingente 
desse homem particular. Esse “sujeito” destacado no “eu pen-
so”, o eu, só vale como subjetivístico quando a sua essência 
não é mais concebida [begriffen], isto é, desdobrada a partir 
de sua proveniência conforme o ser [aus seiner seinsmäβigen 
Herkunft]” (Heidegger, 1984, § 18-f-β, p. 105-106).

 
Com isso, Heidegger parece esvaziar o fundamento metafísico da 

modernidade de todo sentido subjetivo, para reconhecer ao projeto matemático 
do ser dos entes, compreendido como posição metafísica fundamental, uma 
originariedade histórica e um sentido ontológico próprio que impediriam que 
se o confundisse com um “dogma” da consciência científica, resultado de 
um curso existencial decadente. O ponto decisivo desse “outro” diagnóstico 
consiste em reconhecer que, ao elevar-se ao posto de centro de referência 
do enquanto tal, o ser-aí histórico simplesmente obedece a uma condição 
que se lhe impõe como destino do ser, destino pelo qual ele se encontra 
inteiramente determinado, sobretudo quando se concebe a si mesmo, em uma 
autoconsciência pretensamente originária, como subjectum destacado em 
meio ao ente. Situado na história, o ser-aí humano está fundamentalmente 
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sujeito à mutação de sua própria essência. Mais além, o acontecimento epocal, 
enquanto advento de um destino do ser, constitui a origem mesma do sentido 
da existência de cada ser-aí. O projeto é um dom (outro sentido de Geschick, 
ao lado de envio) do destino. Por isso, Heidegger se permite concluir que a 
“história autêntica” é “sempre a da manifestação [Offenbarkeit] do ser – ou 
não é nada” (Heidegger, 1984, § 18-f-β, p. 106).

Como efeito principal da admissão de uma tal concepção do elemento 
histórico, modifica-se consideravelmente a interpretação heideggeriana do 
“começo cartesiano”, sobretudo em relação ao modo como este havia sido 
interpretado na preleção de 1933 sobre A questão fundamental da filosofia 
(que não constitui senão uma exponenciação do diagnóstico já esboçado em 
Ser e tempo) – a saber, como um falso início. Na preleção de 1935-36, A 
pergunta pela coisa, podemos ler:

“Essa história de Descartes, que veio e duvidou e com isso se 
tornou um subjetivista e fundou assim a teoria do conhecimento, 
dá, sem dúvida, a imagem usual; mas ela é, no máximo, um 
romance ruim – de maneira nenhuma uma história em que o 
movimento do ser [die Bewegung des Seins] se faz visível” (Hei-
degger, 1984, § 18-f-β, p. 100).

 
Uma vez feita a diferença entre a história como acontecimento do homem 

e a história como destino do ser e reconhecida esta última como a “autêntica 
história”, não se poderia mais compreender a origem da época moderna a 
partir do comportamento de “um sujeito sem mundo [weltloses] ou inseguro 
de seu mundo que, antes de mais nada, precisa no fundo apenas assegurar-se 
de um mundo” (Heidegger, 1993, § 43-a, p. 206). Fazê-lo – interpretando-
se, por exemplo, o cogito de Descartes como resultado da omissão 
subjetivamente interessada da “questão fundamental” da filosofia – exigiria 
pressupor que um determinado comportamento humano fosse capaz de 
instaurar um contexto epocal em que, não obstante, o próprio ser do homem 
assumisse um sentido absolutamente inaudito – nos termos da preleção de 
1933, como se a consciência pudesse determinar a essência do ser. (Conforme 
procuramos mostrar anteriormente, compreender dessa maneira a origem da 
modernidade significaria incorrer, uma vez mais, em sua posição metafísica 
característica.) Não fazê-lo, quer dizer, admitir o caráter historicamente 
destinado da essência humana bem como a sujeição fundamental do homem, 
enquanto “subjectum destacado”, ao destino histórico do ser, abriria, pelo 
contrário, a possibilidade de pôr em questão a metafísica moderna mediante 
o reconhecimento de sua originariedade histórico-ontológica.
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Lida agora desde a perspectiva introduzida em A pergunta pela coisa, 
a conferência sobre “A época da imagem de mundo” parece inclinar-se 
manifestamente, em que pese o sentido supostamente contrário de certas 
formulações, justo na direção de um tal reconhecimento. Se, no texto principal 
da conferência, Heidegger diz que “o ente é determinado como objetividade 
do representar e a verdade como certeza do representar, pela primeira vez, 
na metafísica de Descartes” (Heidegger, 2003, p. 87), sem contudo evitar a 
ambiguidade que referimos inicialmente, em um dos substantivos apêndices 
ao texto ele descreve o começo cartesiano – a “posição fundamental de 
Descartes” (die Grundstellung Descartes’) – como um genuíno “novo início”, 
tão subjetivamente original quanto historicamente originário:

 
“A interpretação cartesiana do ente e da verdade estabelece por 
primeiro a pressuposição para a possibilidade de uma teoria 
do conhecimento ou metafísica do conhecimento. Somente com 
Descartes o realismo vem à tona, [junto com a necessidade de] 
demonstrar a realidade do mundo externo e salvar o ente em si. 
As transformações essenciais da posição fundamental de Des-
cartes que tiveram lugar no pensamento alemão desde Leibniz 
não superam de maneira nenhuma essa posição fundamental. 
Elas desdobram o seu escopo metafísico e estabelecem as pres-
suposições do século XIX, o mais obscuro de todos os séculos da 
modernidade até então. Elas confirmam mediatamente a posi-
ção fundamental de Descartes em uma forma pela qual ela se 
torna quase irreconhecível, mas por isso mesmo não são menos 
efetivas. Contrariamente, a escolástica cartesiana e o seu racio-
nalismo perderam toda força para a conformação mais longín-
qua da modernidade. Com Descartes começa a consumação 
da metafísica ocidental. Mas, como uma tal consumação só é 
possível novamente como metafísica, o pensamento moderno 
tem a sua própria grandeza [seine eigene Gröβe]” (Heidegger, 
2003, Apêndice 4, p. 99).

 

Kant versus Aristóteles
 
Com essa mudança de perspectiva, diz Heidegger em um seminário 

tardio (Thor, 1969), “a história da metafísica recebe um significado 
fundamentalmente outro” (Heidegger, 1986, p. 339). O reconhecimento da 
originariedade do pensamento moderno, com base na crítica da ideia de que 
a transformação capaz de originar a época teria fundamento em uma livre 
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tomada de posição do homem com respeito a si mesmo, abre verdadeiros 
abismos nessa história. Se, em Ser e tempo, onde a historicidade é concebida, 
antes de mais nada, como um caráter essencial do ser do homem, e a própria 
história como “acontecer do ser-aí” (cf. Heidegger, 1993, § 73, p. 378-
382), predomina desde logo o juízo segundo a qual a ontologia de Platão e 
Aristóteles teria sido “preservada em muitas distorções e ‘retoques’ até a Lógica 
de Hegel” (Heidegger, 1993, § 1, p. 2), a ponto de afirmar-se que “a orientação 
ontológica fundamental de Kant – apesar de todas as diferenças de um novo 
perguntar – permanece grega” (Heidegger, 1993, § 6, p. 26), que “Aristóteles 
não seria menos idealista do que Kant” (Heidegger, 1993, § 43-a, p. 208) e, 
sobretudo, que “o aparente novo início da filosofia [em Descartes] revela-se 
como enraizamento de um preconceito fatal”, legado pela ontologia antiga 
(Heidegger, 1993, § 6, p. 24-25)8, no pensamento posterior de Heidegger, 
diferentemente, essa pretensa continuidade entre o antigo e moderno é clara 
e fortemente contestada. Na conferência de 1938 sobre “A época da imagem 
de mundo”, Heidegger sustenta haver uma real incomensurabilidade entre 
a interpretação moderna do ente, a interpretação antiga e a medieval, para 
atestar que, com a metafísica moderna, surge algo essencialmente diverso 
do que os antigos e os medievais obtiveram em matéria de ontologia (cf. 
Heidegger, 2003, p. 90-92). Mas Heidegger consegue ser ainda mais enfático 
a esse respeito no “Seminário de Thor”, precisamente no contexto de uma 
interpretação do sentido grego de fenômeno por contraste com a concepção 
moderna de objeto:

 
“Segundo o modo de expressão da modernidade, o fenômeno dos 
gregos é precisamente aquilo que na modernidade não pode tor-
nar-se fenômeno; ele é a coisa mesma, a coisa em si. Entre Aristó-
teles e Kant jaz um abismo. É preciso guardar-se aqui de qualquer 
interpretação retrospectiva. É preciso também propor a si mesmo 
a pergunta decisiva: por meio de que tà ónta e tà phainómena são 
sinônimos para os gregos? No que o presente [das Anwesende] 
e o que se mostra a partir de si mesmo (o que aparece) são de 
todo um? Uma tal unidade é, para Kant, absolutamente impos-
sível. Para os gregos, as coisas aparecem. Para Kant, as coisas 
me aparecem. No tempo entre eles sucedeu que o ente se tornou 
ob-jeto [Gegen-stand]. A expressão objeto não tem nenhum cor-
respondente em grego” (Heidegger, 1986, p. 328-329).

 Nesse seminário, encontramos uma preciosa indicação, proposta por 

8 Cf. também Heidegger, 1993, § 20, p. 93.
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Heidegger, para justificar a diferença que constatamos entre a primeira e a 
segunda avaliação acerca da relação entre o antigo e o moderno na história 
da metafísica. Poucas páginas adiante, ele sugere que a tese ontológico-
fundamental de Ser e tempo segundo a qual o sentido do ser em geral deve 
ser compreendido a partir do projeto existencial do ser-aí comporta algo 
de “inadequado” (Unangemessene): ela “possibilita muito facilmente que 
se compreenda o ‘projeto’ como realização humana”, que se o tome “como 
estrutura da subjetividade” (Heidegger, 1986, p. 335). Contrariamente a isso, 
para poder reconhecer a cada uma das épocas da metafísica o seu caráter 
de origem, seria preciso pôr em suspenso a ideia de que a essência humana 
constitui, em virtude de seu caráter de projeto, o centro ontológico de todo 
possível acontecimento epocal. Contudo, para Heidegger, a suspensão dessa 
ideia, se é que ela realmente ocorre, não é algo que tornaria a ontologia 
de Ser e tempo simplesmente prescindível. No mesmo “Seminário de Thor”, 
em comentário precisamente à mudança de perspectiva na consideração 
da história da metafísica, Heidegger afirma que “a analítica do ser-aí 
fornece a ferramenta que torna possível delimitar o sentido do ser em seu 
significado não-metafísico”, de modo a permitir a visão de que “os diversos 
encobrimentos do sentido inicial do ser mantêm uma relação essencial com 
aquilo que eles encobrem” (Heidegger, 1986, p. 339). Com isso, tornar-se-ia 
possível o reconhecimento da “positividade” das diversas posições metafísicas 
como “transformações sucessivas, a cada vez novas, do sentido inicial, que 
pertencem juntas à unidade de um único destino [Geschick]”, ou seja, como 
“épocas [co-originárias?] do ser” (Heidegger, 1986, p. 339).

Mas, se, por um lado, essas observações ajudam a entender como e por que 
se modifica, ao longo do percurso de Heidegger, a interpretação ontológica 
da história, por outro, elas obscurecem o papel do projeto filosófico de Ser e 
tempo junto a essa transformação na maneira de pensar a origem das épocas 
e, sobretudo, tornam ambígua a situação da própria ontologia fundamental 
na “história da manifestação do ser”. Ao reconhecer posteriormente a 
originariedade do começo cartesiano contra a interpretação estritamente 
existencial da história da ontologia, Heidegger, afinal, abandona ou radicaliza 
o projeto de Ser e tempo? Antes de esboçar uma resposta a essa questão, 
é preciso esclarecer como, desde esse mesmo projeto, Heidegger entende a 
inserção da ontologia do ser-aí no contexto histórico-ontológico mais amplo 
que pretende recuperar e problematizar através da tarefa de “destruição” 
(Destruktion) da história da ontologia (cf. Heidegger, 1993, § 6).

Uma vez que, em Ser e tempo, Heidegger fala muito pouco sobre o lugar 
da própria ontologia do ser-aí nessa mesma história, recorramos à obra 
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que verossimilmente realiza essa tarefa de “destruição fenomenológica”9, 
constituindo desse modo a prometida segunda parte do tratado de 1927: a 
preleção, pronunciada nesse mesmo ano, sobre Os problemas fundamentais 
da fenomenologia. Embora muito breve em Ser e tempo, onde a distinção 
entre a ontologia antiga e a moderna é obliterada pela rubrica da “ontologia 
tradicional” (cf. Heidegger, 1993, §§ 1, 6), o diagnóstico sobre a modernidade 
filosófica encontra na preleção uma formulação que não poderia ser mais 
precisa e suficiente:

 
“A filosofia moderna levou a cabo uma inversão total do pergun-
tar filosófico e partiu do sujeito, do eu. Supor-se-á e esperar-se-
-á que, de forma correspondente a essa inversão fundamental 
do perguntar em direção ao eu, o ente que agora se situa no 
centro atuasse, em seu modo de ser específico, como critério. 
Esperar-se-á que, agora, a ontologia tome o sujeito como ente 
exemplar e interprete o conceito de ser em vista do modo de ser 
do sujeito – que, de agora em diante, o modo de ser do sujeito 
se torne um problema ontológico [grifo nosso]. Mas justamente 
não é o caso. Os motivos a favor da orientação primária da 
filosofia moderna em direção ao sujeito não são ontológico-
-fundamentais, isto é, não são o conhecimento de que e como o 
ser e as suas estruturas podem ser esclarecidos a partir do ser-aí 
mesmo [grifo nosso]” (Heidegger, 2005, § 13-a, p. 174).

 
[...] ressalta-se hoje com razão que a filosofia moderna desde 
Descartes ainda continuava a elaborar a antiga problemática 
da metafísica e com isso permanecia, junto ao novo, ainda na 
tradição. Porém, mediante essa correção por parte da constru-
ção histórica neokantiana o decisivo para a compreensão filo-
sófica da filosofia moderna ainda não é encontrado. Ele reside 
em que não somente os antigos problemas metafísicos conti-
nuaram sendo tratados junto aos novos problemas, mas em 
que precisamente os novos problemas foram colocados e ela-
borados sobre o fundamento dos antigos: que, com isso, vista 
fundamentalmente em termos ontológicos, a inversão filosófica 
da filosofia moderna não foi nenhuma (Heidegger, 2005, § 13-
a, p. 175; grifo nosso).

 Levando-se em conta (i) que, de acordo com a analítica existencial, a 

9 “Por isso pertence necessariamente à interpretação conceitual do ser e de suas estruturas, isto é, à construção 
redutiva do ser, uma destruição, isto é, uma desconstrução (Abbau) crítica dos conceitos estabelecidos e mais 
necessariamente à mão [para remontar] às fontes desde as quais foram criados. Somente através da destruição 
a ontologia pode se assegurar plenamente da autenticidade de seus conceitos” (Heidegger, 2005, § 5, p. 31).
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queda na tradição, exemplificada pelo falso início da filosofia moderna, 
constitui uma forma da decadência do ser-aí humano em sua situação fática, 
ou seja, em um modo de o ser-aí interpretar-se a partir do ente que ele não é, 
a partir do não-humano, e (ii) que o “fundamento dos antigos”, sobre o qual a 
filosofia moderna teria procurado colocar os “novos problemas”, corresponde 
justamente à tomada decadente da natureza10, em lugar do homem, como 
“ente exemplar”, “em que pode ser lido o ser e o seu sentido” (Heidegger, 
2005, § 13-a, p. 173), fica claro que a objeção de Heidegger à filosofia 
moderna consiste principalmente em denunciar o fato de que nela, em que 
pese a característica orientação dirigida ao homem como sujeito, faltaria 
precisamente a consideração expressa de sua centralidade em meio ao ente, 
ou seja, do primado do seu ser, compreendido como existência, frente ao ser 
da natureza como subsistência (Vorhandensein).

Se, na contramão da interpretação moderna, “se faz manifesto que o ser 
do sujeito é outro que a subsistência”, torna-se preciso não somente corrigir 
aquela como também “é posto um limite fundamental à ontologia antiga” 
(Heidegger, 2005, § 13-a, p. 176). Assim, a elaboração de uma ontologia 
temática do ser-aí, investigação sobre o ser do ente que guarda em sua 
constituição de ser a “possibilidade da ontologia em geral” (Heidegger, 
2005, § 15-a, p. 221), coincide, para Heidegger, com a realização do que os 
filósofos modernos haviam supostamente negligenciado: romper de uma vez 
por todas com a ontologia da substância e, com isso, promover eficazmente, 
segundo a formulação exemplar do Segundo Prefácio à Crítica da razão 
pura, a “transformação na maneira de pensar” que deveria caracterizar, desde 
o início, a modernidade filosófica. Trata-se de nada mais nada menos que 
retomar a orientação transcendental – interpretada como ontológica – na 
direção de um conceito originário de mundo (cf. Heidegger, 2004, p. 146 e 
ss.), irredutível em todos os aspectos ao ser da natureza, e, para tanto, de 
liberar a novidade kantiana da influência milenar de Aristóteles, em particular 
da “interpretação do ser como presença [Anwesenheit] (ousía)” (Heidegger, 
1993, § 6, p. 26).

Com efeito, se Heidegger polemiza, em Ser e tempo, com pensadores 
como Descartes e Kant, que firmaram as bases da metafísica da subjetividade, 
não é, de maneira nenhuma, por reprovar o cuidado que inegavelmente 
dedicam à consideração do homem como sujeito, mas devido à “omissão 
[Versäumnis] da questão do ser e, em conexão com isso, [à] falta de uma 

10 A ser entendida neste trecho, escreve Heidegger, “no sentido mais amplo”: “os produtos naturais e o instrumen-
to fabricado a partir disso, o disponível [das Verfügbare] no sentido mais amplo, ou, na linguagem usual desde 
Kant, os objetos” (Heidegger, 2005, § 13-a, p. 172-174).



137

Como surge uma época? Sobre Heidegger e modernidade

cadernospetfilosofia número12  |  2010/2011

ontologia temática do ser-aí ou, dito de modo kantiano, de uma analítica 
prévia da subjetividade do sujeito” (Heidegger, 1993, § 6, p. 24; grifo nosso). 
Em suas tentativas “unilateralmente subjetivistas”, isto é, voltadas ao sujeito 
mas não propriamente à pergunta pelo seu “ser” (Heidegger, 2005, § 15-a, p. 
220), Descartes e Kant teriam permanecido reféns da tradição, tendo tratado 
do problema do ser do homem com base na “mesma ontologia inadequada 
do substancial” (Heidegger, 1993, § 64, p. 319). Por isso, longe de rechaçar 
o “ímpeto genuíno do perguntar filosófico” presente na “ênfase sobre o 
sujeito que vive na filosofia desde Descartes” (Heidegger, 2005, § 15-a, p. 
221), Heidegger situa explicitamente o projeto de Ser e tempo na história 
da ontologia como “destinado” a cumprir a tarefa que a filosofia moderna 
não pudera levar a cabo, a superação da ontologia antiga, precisamente em 
virtude da falta do “motivo ontológico-fundamental” (Heidegger, 2005, § 13-
a, p. 173). Não seria exagero dizer que, aqui, o discurso de Heidegger evoca 
claramente as palavras com que, já em 1913, Husserl caracterizava o idealismo 
fenomenológico-transcendental: também ela, a ontologia fundamental, 
pretenderia realizar “o anseio secreto de toda a filosofia moderna” (Husserl, 
2006, § 62, p. 141).

 

Sem destino
 
Para terminar, algumas indagações resultantes do entrecruzamento desses 

caminhos sinuosos.
Uma vez que, como podemos ler na Introdução aos Problemas 

fundamentais, a “liberdade do ser-aí do homem” constitui o “fundamento 
ôntico” de toda ontologia possível (cf. Heidegger, 2005, § 6, p. 26-27), e 
que uma ontologia autenticamente moderna seria aquela que tematizasse 
de forma explícita esse fundamento (supostamente negligenciado até Ser e 
tempo pela tradição filosófica tanto antiga quanto “moderna”), é de presumir 
que as relações entre a ontologia fundamental e a história do ser sejam 
bem mais complexas do que a auto-interpretação posterior de Heidegger, 
exemplificada pelo seminário de 1969, termina por propor.

Como, de um lado, a ontologia do ser-aí poderia fornecer a ferramenta 
para descoberta do “significado não-metafísico” do ser e, assim, tornar 
possível a interpretação da sua história como acontecimento epocal, se, 
de outro, ela mesma compreende a história como processo existencial de 
autoconstituição do ser-aí humano? Nisso não deve ela supor, a título de 
condição supra-histórica do acontecimento, a centralidade ontológica desse 
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ente, quer dizer, a mesma configuração de ser que, de outro ponto de vista, 
se deixa reconhecer como fundamento essencial de uma época determinada 
da metafísica, a moderna? Em vista da interpretação da história epocal do 
ser, não caberia admitir que a existencialidade seja ela mesma também uma 
determinação historicamente constituída, uma possibilidade de ser aberta 
somente com a instauração de uma época? Se existir significa sobretudo 
“ser em vista de si mesmo”, ser para o seu próprio poder-ser, seria possível 
dizer – sem cair, como alerta Heidegger no “Seminário de Thor”, em uma 
“interpretação retrospectiva” – que os gregos e os medievais tenham, em 
suas respectivas origens, rigorosamente “existido”?! Afinal, Dasein consistiria 
em um conceito ontológico capaz de compreender sob si outros “destinos” 
do homem (zôon lógon ékhon, imago Dei) como modos possíveis de uma 
mesma estrutura trans-histórica? Contra isso, pode ser que a história 
tenha por origem algo fundamentalmente diverso do existir reconhecido 
como um destino humano, algo cuja possibilidade permanece suprimida 
no ato existencial de ser em vista de si mesmo: uma possível determinação 
heteróclita e (co-)originária da “essência” humana (determinação reputada, 
em Ser e tempo, como metafísica, pré-ontológica e mesmo cotidiana; em 
todos os casos, imprópria). Porém, se for assim, de que maneira a ontologia 
fundamental, destinada pelo ser mesmo a experimentar o começo moderno 
como um falso início, poderia recusar a aparência de um “romance ruim”, em 
que as personagens estariam condenadas a veicular a intenção autoral na 
direção de um discurso eminentemente próprio?...

Visto que, segundo indica a conferência de 1938, se impõe à modernidade 
a questão sobre se é historicamente possível descrever ou sequer conceber 
o acontecimento que a instaura como época sem que, nisso mesmo, se 
experimente e interprete esse acontecimento no interesse autocentrado 
da modernidade enquanto “época da imagem do mundo”, cabe perguntar 
até que ponto Heidegger, em sua meditação sobre a história da metafísica, 
efetivamente pretende, e nesse caso se consegue, reverter contra a época 
moderna, a sua própria, o fundamento “metafísico” sobre o qual ela se assenta.

O que seria necessário para tanto? É sabido que, em caminhos mais 
tardios, Heidegger põe em questão não apenas a possibilidade de uma 
compreensão existencial da história, mas também a ideia, mais fundamental, 
de que a história seria o acontecimento (Geschehen) do próprio ser, 
um evento de caráter eminentemente ontológico. De forma exemplar, 
podemos ler no “Protocolo de um seminário sobre a conferência Tempo e 
ser” (1962), redigido por Alfredo Guzzoni: “A Apropriação [Ereignis] não é 
uma nova marca [Prägung] do ser na história do ser”, e sim, “ao inverso, 
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o ser pertence à Apropriação e é reabsorvido nela (de qualquer modo que 
seja)” (Heidegger, 1972/2007, p. 40-41/49-50). Sendo aquilo que “destina as 
diversas formas do ser epocal”, o Ereignis – a “Apropriação” (Appropriation), 
como traduz Stambaugh – é “ele mesmo não-histórico [ungeschichtlich] ou, 
mais precisamente, sem destino [geschicklos]” (Heidegger, 1972/2007, p. 40-
41/49-50). Diante dessa consideração, a pergunta, genuinamente moderna, 
pelo fundamento das transformações epocais – “Como é determinada a 
sequência das épocas? Como essa sequência se determina a si mesma? Por 
que a sequência é essa sequência?”, ou, segundo formulamos, como surge 
uma época? – revela-se ela mesma uma pergunta de caráter “metafísico”, 
à qual escapa o traço “não-histórico”, “sem destino”, da Apropriação (cf. 
Heidegger, 1972/2007, p. 51-52/61-62). Mais além, contudo, é o conceito 
mesmo de história enquanto Seinsgeschichte que implicaria, segundo 
Heidegger, a restrição da Apropriação – ela que é “sem destino” – ao seu 
envio como ser, isto é, o esquecimento de que a “Apropriação é em si mesma 
Expropriação [Enteignis]”; termo que, bem a propósito, Heidegger vincula 
à Léthe dos gregos arcaicos (Heidegger, 1972/2007, p. 41/50). Com isso, a 
crítica do discurso metafísico por meio da denúncia do “esquecimento do 
ser” (Seinsvergessenheit) estende-se, de súbito, à própria ontologia enquanto 
lembrança deste último e fundamento da mesma crítica, a ponto de se chegar 
quase a proclamar o “fim [Ende] da história do ser”: para o pensamento “que 
ingressa na Apropriação”, conforme formula o texto do seminário de 1962, 
“o ser, que repousa no destino, não é mais o que se deve particularmente 
[eigens] pensar” (Heidegger, 1972/2007, p. 41/50).

De um tal ponto de vista extremo, não somente a ideia de destino 
do ser (Seinsgeschick), base fundamental da interpretação ontológica 
da história, teria que ser colocada em questão mas, juntamente com ela, 
também a diferença paradigmática entre modernidade e não-modernidade 
(antiguidade, “primitividade”) bem como aquela, mais radical, entre história 
e não-história. Com efeito, tais diferenças estariam firmadas em um critério 
propriamente ontológico – a apropriação do homem pelo ser –, por princípio 
favorável à história enquanto concomitância entre o destino do ser mesmo 
e a formação do mundo humano; isso, em detrimento da consideração do 
caráter expropriativo e ontologicamente inapropriável do acontecimento, 
caráter que, não obstante, se passa a reconhecer-lhe como congênito. 
Culminando a partir de uma “tentativa de autocrítica” da época moderna 
da filosofia, a consideração mais profunda da expropriação “sem destino” 
que acompanharia toda apropriação destinal parece, portanto, conduzir ao 
abandono do próprio conceito filosófico da história ou, pelo menos, à sua 
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relativização decisiva ao elemento não-histórico, extra-ontológico, admitido 
então como co-determinante das transformações que se interpretam 
ontologicamente, quer dizer, restritivamente, como históricas.

Por ora, de nossa tentativa de percorrer o Holzweg de “A época da imagem 
de mundo” podemos provisoriamente concluir que, considerada a partir de 
sua consumação, a modernidade requer um comportamento histórico apto 
a algo talvez impossível “a nós, os de hoje”: o que permita harmonizá-la 
com a possibilidade de outras épocas, mesmo contemporâneas, porém 
incomensuráveis com ela, e sobretudo com o factum a-histórico, sem destino, 
que permaneceria, de maneira irredutível, subtraído à história experimentada 
ontologicamente. Enfim, será possível, dentro dos limites dessa época, 
particularmente sob o regime do pensamento ontológico-transcendental, 
estabelecer um vínculo espiritual com o historicamente outro e com o 
“mesmo” a-histórico, desde que nos encontramos lançados, mediante o 
faustuoso desempenho da consciência histórica, à situação fático-epocal de 
absoluta ruptura com ambos e de constringente abertura àquilo que somente 
a nós, “existentes”, estaria destinado? Ou, em oposição a essa possibilidade 
fantástica, a proposta de Mefistófeles seria, para nós mesmos, um autêntico 
vaticínio?

 
MEPHISTOPHELES
Du bist am Ende – was du bist.
Setz dir Perücken auf von Millionen Locken,
Setz deinen Fuβ auf ellenhohe Socken,
Du bleibst doch immer, was du bist.11 
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Modernidade e suas perdas

Resumo Nosso propósito, no corrente artigo, é versar sobre a modernidade 
a partir do conceito de racionalização. Para tanto, recorremos às obras dos 
principais filósofos que se dedicaram a este tema: Theodor Adorno, Max 
Horkheimer, Georg Lukács e Max Weber. Ao fazê-lo, descobriremos que, 
não surpreendentemente, a perda da Religião provocada pela racionalização 
levou o mundo e o homem para a perdição. Mas que perdição é esta? O 
que tanto foi perdido? Quatro serão os itens que entrarão nesta lista. No 
início, focaremos nas duas primeiras perdas: a de sentido e de unidade. Isto 
feito, passaremos a considerar as duas últimas. Perceberemos, então, que a 
perdição é também uma destruição. A perdição do homem é também sua 
ruína, porquanto destrói sua liberdade e seu próprio caráter de humano. 

Palavras-chave Modernidade, Racionalização, Weber, Desencantamento.

1. Racionalização
 
Logo nas primeiras linhas d’O discurso filosófico da modernidade, Haber-

mas escreve que Weber foi o filósofo pioneiro em salientar a promiscuidade 
entre modernidade e racionalização. E, de fato, um dos temas mais caros ao 
discurso weberiano da modernidade foi justamente a racionalização, que se-
gundo a leitura de Gane, é a “idée-maîtresse da [sua] filosofia” (Gane, 2002, 
p. 6). Mas o que é racionalização? Eis uma pergunta nada fácil. Se pegarmos 
as definições de diferentes comentadores e jogarmos todas num liquidifica-
dor, veremos que, em linhas gerais, racionalização significa secularização1. 

1 Cf. Gane, 2002, p. 1, Holton e Turner (1989) e Habermas (2002): “[Max Weber] Descreveu como ‘racional’ aquele 
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Prima facie, esta sentença desperta desconforto. Afinal, não seria a raciona-
lização filha da Religião2? Com efeito, é isto o que Weber diz:

 
“A substância da profecia do mandamento do salvador é diri-
gir o modo de vida para a busca de um valor sagrado. Assim 
compreendida, a profecia ou mandamento significa (...) a sis-
tematização e racionalização do modo de vida” (Weber, 1980, 
p. 242).

 
No fundo, toda Religião teria um “objetivo racional”, a saber, a salvação. E 

uma vez aceito, este objetivo funciona como fim: quero ser salvo e, para tanto, 
tenho de agir assim e assado, conforme tais e tais mandamentos. Salvação, 
portanto, demanda ação. Ação esta que é racional, isto é, voltada a um fim.

Ora, como entender que a (filha da) Religião tenha desembocado na 
secularização? Há um paradoxo aqui, similar àquele que se verifica hoje 
na América do Norte. Séculos atrás, assumindo o que julgavam ser uma 
incumbência de Deus, um grupo de homens profundamente religiosos 
fundou os EUA. O fim desta nação era simples, mas nem por isso simplório: 
salvaguardar vida, liberdade e a busca à felicidade – direitos, vale lembrar, 
“conferidos pelo Criador”3. A fim de alcançá-lo, a única solução racional era 
insular Igreja e Estado, porquanto as divergências não eram raras entre as 
diversas seitas protestantes. Em um ponto, ao menos, puritanos e luteranos 
podiam concordar: os direitos inalienáveis eram bençãos divinas e era dever 
do bom cristão protegê-los. 

Desta racionalização se seguiu, segundo Weber, uma “indiferença mútua” 
(Weber, 1980, p. 248) entre Igreja e Estado. Ambos passaram a ser admitidos 
como esferas autônomas, incomunicáveis entre si, cada qual com “suas 
próprias leis” (idem). Séculos depois, este divórcio gerou desdobramentos 
desconcertantes. Se vivos, os founding fathers certamente morreriam 
de desgosto: os EUA de hoje não poderiam ser menos religiosos. Aborto, 
eutanásia, casamento homossexual – é proibido proibir. Racionalização, 
dizíamos, é secularização. Sua tendência natural – e os EUA que o digam – é 
sufocar a Religião. Sim, pois a tolerância estadunidense tem limites: aborto 
e eutanásia são tolerados, mas a Religião não. Um nazista que conclama o 

processo de desencantamento ocorrido na Europa que, ao destruir as imagens religiosas do mundo, criou uma 
cultura profana” (Discurso Filosófico da Modernidade, p. 3).

2 No nosso vocabulário, Religião é Religião ascética. Por motivos de concisão, não abordaremos o misticismo.

3 The Declaration of independence, §2. .
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extermínio dos judeus é tolerado, mas o funcionário público que decide usar 
um modesto crucifixo na repartição em que trabalha não o é. Por isso mesmo, 
os religiosos hodiernos estadunidenses se veem compelidos a seguir a risca o 
preceito de Jesus: rezam de portas fechadas, à surdina4.

Os founding fathers jamais imaginariam que o Estado que fundaram 
se transformaria a fortiori num espaço público tão hostil à Religião. E isto 
porque eles não desconfiavam que a racionalização que empreenderam era 
essencialmente niilista. Para eles, a razão era presente de Deus:

 
“The Almighty Lecturer (...) has invited man to study and to imi-
tation. It is as if He had said to the inhabitants of this globe that 
we call ours: ‘I have made an earth for man to dwell upon, and 
I have rendered the starry heavens visible, to teach him science 
and the arts. He can now provide for his own comfort” (Paine, 
2009, p. 31).

 
A racionalização do mundo era, na concepção deles, convite divino. 

Religião e razão eram amigas. Deus era como um Professor, e o estudo das 
leis da natureza servia, como pensava Berkeley, para manifestar Sua glória. 
Ademais, na medida em que era  presente divino, era de se esperar que a 
razão rendesse à humanidade bons frutos. Eis aí um ponto comum tanto aos 
founding fathers quanto aos philosophes.

Quis o destino, entretanto, contrariar esta esperança. Hoje ninguém mais 
suporta sustentar que a razão traz bons frutos. Há um passado podre que 
pesa em nossos ombros, uma dívida histórica a qual devemos prestar contas. 
De sorte que toda afirmação acerca da benevolência da razão, cedo ou tarde, 
revela-se ilusória. Qual o legado que a razão nos deixou? Canudos, Auschwitz, 
Hiroshima... Não é preciso muita memória para constatar que a razão nos 
legou uma “herança maldita” que assombra o presente. Os philosophes 
estavam errados. Pretendiam nos livrar das trevas iluminando a terra com sua 
idolatrada razão. “Mas, completamente iluminada, a terra resplandece sob o 
signo do infortúnio triunfal” (Adorno, 2005, p. 17).

Desnecessário dizer que os founding fathers estavam igualmente 
equivocados. Quem continua ainda a acreditar que a razão é presente divino?

 

4 “E quando orardes, não sereis como os hipócritas; porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos 
das praças, para serem vistos dos homens. (...) Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, 
orarás (...) em secreto” – Mt 6: 5-6.
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“[A] tarefa própria do trabalho científico, sob influência (indi-
reta) do protestantismo e do puritanismo: encontrar o caminho 
que conduz a Deus. (...) Esperava-se (...) descobrir traços de 
Suas intenções através do exame da natureza (...). E em nossos 
dias? Quem continua ainda a acreditar (...) que os conheci-
mentos (...) poderiam ensinar-nos algo a propósito do sentido 
do mundo (...)? Se existem conhecimentos capazes de extirpar 
a crença na existência de seja lá o que for que se pareça a 
uma “significação” do mundo, esses conhecimentos são exa-
tamente os que se traduzem pelas ciências. Como poderia a 
ciência nos “conduzir a Deus”? (...) O pressuposto fundamental 
de qualquer vida em comunhão com Deus impele o homem a 
se emancipar do racionalismo e do intelectualismo da ciência” 
(Weber, 2000, pp 34-5).

 
A própria razão, portanto, foi secularizada5. Eis aí uma tragédia, e eis 

aí também um parricídio: a razão, filha da Religião, extirpou o mundo de 
qualquer sentido. O que era meio de condução a Deus se transformou no 
meio de Sua destruição. As escadas celestiais que Paine pensara terem sido 
construídas pela razão desabaram. Desabamento este causado pela mesma 
razão que as construíra. Nesse sentido, a analogia de Bayle não poderia 
ser mais acertada: a razão é como Penélope, que constantemente desfaz o 
crochê que tricota6. A razão, Bayle alertava muito tempo antes da Dialética 
do Esclarecimento, é um princípio de destruição, não de edificação.

Disso se segue que a Religião seja constrangida “a exigir o credo non 
quod, sed quia absurdum – o ‘sacrifício do intelecto’” (Weber, 1980, p. 262). 
A condição para que o mundo volte a ganhar sentido é a suspensão daquilo 
que o esvaziou de sentido –  a razão. Assim, a crença em Deus, ou mais 
amplamente, a crença de que nossas vidas possuem qualquer sentido, é 
banida para o plano do absurdo, i.e, do irracional.

Da secularização da razão segue-se também sua crise:
 

“[A]s ciências não têm mais nada a dizer sobre nossas vidas. As 
ciências contemporâneas excluem de seu horizonte aqueles pro-
blemas que mais contam para o homem, a saber, “os proble-

5 Precisamente neste ponto, Horkheimer assinala a passagem da “razão objetiva” para a “razão subjetiva” (1976, 
p. 22: “O divórcio entre razão e religião marca uma etapa no enfraquecimento do aspecto objetivo da primeira”). 
A secularização da razão marcaria, assim, o eclipse da razão, o ofuscamento do brilho metafísico-religioso que 
anteriormente lhe lançava às alturas. Sem este brilho, a razão seria obrigada a descer das alturas, colocar os pés 
no chão e se contentar unicamente com o mundano.

6 Cf. Bayle, P. Dicionário histórico filosófico.
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mas relativos ao sentido e ao não-sentido da existência humana 
em sua totalidade”. É a partir desse novo ângulo de ataque que 
se falará agora em uma “crise das ciências européias” (Moura, 
2001, p. 187).

 
O que Moura chama aqui de “novo” não o é tanto assim. A crise da razão, 

ou melhor, a perda de sentido por ela ocasionada, fora apontada por Weber 
bem antes de Husserl. Como vimos, a ciência, para Weber, aniquila a religião 
justamente porque extirpa o mundo de qualquer sentido possível. Falar de 
sentido é emitir um juízo de valor, e isto a modernidade não se permite.

 

2. Desencantamento
 
Desencantamento [Entzauberung] é o termo cunhado por Weber 

para designar o processo por meio do qual a perda de sentido ocorreu na 
modernidade. Esta perda, levada a cabo pela ciência, está umbilicalmente 
vinculada à racionalização. Com efeito, racionalizar é senão desencantar:

 
“A intelectualizarão e a racionalização (...) não equivalem, por-
tanto, a um conhecimento geral crescente acerca das condições 
em que vivemos. Significam, antes, que sabemos (...) que não 
existe, em princípio, nenhum poder misterioso e imprevisível que 
interfira o curso de nossa vida; em uma palavra, que podemos 
dominar tudo, por meio da previsão. Equivale isso a despojar 
de magia o mundo” (Weber, 2000, p. 30).

 
Não é surpresa, portanto, que Weber encare a “transformação [do 

mundo] num mecanismo causal” como manifestação por excelência de seu 
desencantamento7. Desencantar é tornar o mundo completamente previsível 
e, de fato, não há melhor maneira de conseguir isso do que reduzi-lo a um 
mecanismo causal.

Não surpreendentemente, mecanizar o mundo implica matematizá-lo. 
Porquanto é no domínio da matemática que a previsibilidade atinge seu ápice. 
O número, como explicara Bergson, patenteia o já  inteiramente conhecido8. 
E é sob a influência deste pensador que, analisando o conceito weberiano de 
racionalização, Georg Lukács chama atenção para o fato de que esta provoca 

7 Cf. p. 261, Os Pensadores.

8 Bergson, Ensaio dos dados imediatos da consciência, cap. 2.
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“uma eliminação cada vez maior das propriedades qualitativas” (Lukács, 2003, 
p. 201). Racionalizado, o mundo foi quantificado. Por conseguinte, encobriu-
se “o caráter imediato, concreto, qualitativo e material de todas as coisas” 
(Lukács, 2003, p. 209) Logo, a racionalização seria responsável por uma 
cegueira, uma ignorância. A inversão platônica aqui é forte: na modernidade, 
o que nos mantêm nas sombras é justamente a razão.

Tal qual Lukács, Weber também reconhece que a crescente racionalização 
do mundo alimenta sua crescente incompreensão:

 
“[A racionalização] Significará, por acaso, que todos os que 
estão reunidos nesta sala possuem, a respeito das respectivas 
condições de vida, conhecimento de nível superior ao que um 
hindu ou um hotentote poderiam alcançar acerca de suas pró-
prias condições de vida? Eh pouco provável. Aquele, dentre 
nós, que entra num trem não tem noção alguma do mecanismo 
que permite ao veículo pôr-se em marcha (...). Aliás, não temos 
necessidade de conhecer aquele mecanismo. Basta-nos poder 
“contar” com o trem e orientar, consequentemente, nosso com-
portamento (...). O selvagem, ao contrário, conhece de maneira 
incomparavelmente melhor, os instrumentos de que se utiliza” 
(Weber, 2000, p. 30)

 
Como bem disse Heisenberg, acreditar que o conhecimento proporcionado 

pela racionalização do mundo equivale a conhecer o mundo é tão estúpido 
quanto acreditar que um número de telefone se assemelha ao seu assinante9. 
Tudo se passa como se quanto mais o mundo é racionalizado, mais tacanha 
e incompleta fica nossa compreensão acerca dele. O exemplo ao qual 
Weber recorre é esclarecedor: a compreensão que o paulistano tem do 
funcionamento do metrô que utiliza nem se compara àquela que o camponês 
tinha de sua carroça10. Do mesmo modo, por mais ignorante e ridículo que 
pareça aos nossos olhos, e por mais dura que pareça ser sua vida levada sem 
energia elétrica nem água encanada, é certo que um Amish compreende 
muito melhor sua vida e seu mundo do que nós.

Era uma vez dois homens que morreram. Um era Amish, e o outro, 
paulistano. Visto que vivem em um mundo inteiramente dominado pela 
Religião, completamente alheio à modernidade, os familiares do primeiro se 

9 Segundo cita Arendt, H. A Condição Humana, p. 274.

10 Com este exemplo, não custa lembrar, Weber alude ao segundo epílogo de Guerra e Paz (cf. Gane, 2002, pp 
53-4).
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sentirão mais reconfortados. A eles, a morte ainda comporta sentido. Morreu 
porque Deus quis, eles dirão. Quão mais simples e, por isso mesmo, quão 
mais completa é essa explicação se comparada àquela que se atribuirá à 
morte do paulistano. Porque não importa o quão religiosa seja sua família, o 
certo é que a causa de morte que prevalecerá será a que o burocrata emitir 
em seu atestado de óbito. Se alguém lhes indagar: Ele morreu do quê? a 
primeira resposta a ser ouvida inevitavelmente consistirá em algum termo 
médico. Como se para certificar, poder-se-á acrescentar logo em seguida: 
Mas foi porque Deus quis. No entanto, o próprio fato de a Religião aqui ter 
de pedir licença para ser invocada reflete já o declínio de sua força11. Tudo se 
passa como se o desencantamento tivesse excomungado a certitudo salutis 
do mundo, a ponto de qualquer pronunciamento nosso a esse respeito soar 
trêmulo e titubeante12. O que era a melhor das certezas degenera-se, assim, 
para a pior das dúvidas.

A sensação de revolta que irrompe com a morte é tão maior quanto 
mais exata for a causa mortis apontada pelo burocrata. Morreu porque teve 
um AVC – o médico declarará friamente. Esta explicação situa a causa da 
morte não na vontade divina, mas sim no mero fato de que uma veia de 
seu cérebro estourou. Embora mais “sofisticada” que a explicação bíblica, a 
explicação do especialista é muito mais incompleta. Posto que em ciência os 
fatos são sempre passíveis de se revelarem falsos, e é sempre possível ir mais 
longe: por que foi que sua veia cerebral estourou? Ainda que o especialista 
respondesse esta questão, de nada adiantaria, uma vez que, no campo da 
razão, as perguntas vão ad infinitum (cf. Weber, 2000, p. 29).   

Compreende-se pois que muitos leiam a Bíblia com uma ponta de nostalgia. 
Se contrastadas as nossas, as vidas retratadas ali “provoca[m] uma dolorosa 
inveja em muitos de nós” (Pirandello, 2010, p. 190) Porque estas, diferente 
das nossas, são significativas. “Porque [se] a morte não tem sentido, a vida 
do civilizado também não o tem” (Weber, 2000, p. 31). Eis aí o aspecto mais 
angustiante do desencantamento: esvaziar a vida humana de sentido. Em 
nossos dias, a disseminação da percepção de que a vida carece de um sentido 
é tal que querer falar sobre algo do tipo virou motivo de piada. Recordo 
agora de um calouro de Filosofia, colega meu, que resolveu perguntar a um 

11 “O próprio fato de que a tradição tem de ser invocada nos dias de hoje mostra que ela perdeu a sua influência 
sobre as pessoas” – Horkheimer, 1976, p. 42.

12 “É verdade que embora o progresso da razão subjetiva tenha destruído as bases teóricas das idéias (...) religiosas 
(...), a sociedade civilizada tem vivido até agora dos resíduos dessas idéias. Mas estas tendem cada vez mais a se 
tornar um simples resíduo e a perderem assim, gradativamente, o seu poder de convicção” – idem.
1
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Professor o que ele tinha a dizer, após tantas leituras e tantos anos de contato 
com a obra dos grandes pensadores, a respeito do “sentido da vida”. Com um 
riso no rosto, o Professor desconsiderou de modo peremptório a pergunta 
do colega: Balela – foi o que disse. Longe de criticá-lo, Weber certamente o 
louvaria (cf. Weber, 2000, pp 39-40).

Além da razão, a famigerada crise da qual falávamos intimida também 
a Filosofia. E isto porque a Filosofia, ciência rigorosa que é,  “não tem mais 
nada a dizer sobre nossas vidas” (Moura, op. cit). Foi-se o tempo em que ela 
arriscava tratar de temas vivos. Filosóficas ou não, as discussões que hoje 
rondam as salas de aula são proferidas sem entusiasmo. Contudo, esta apatia 
é mais preocupante quando constatada num curso de Filosofia. Afinal, não 
seria a Filosofia a ciência do espírito? Então como pode ela ser recebida 
com assustadora ausência de espírito pelos alunos, Professores e também 
pela sociedade como um todo? Como interpretar seu silêncio frente aos 
“problemas relativos ao sentido e ao não-sentido da existência humana em 
sua totalidade” (idem), e a contrastante desenvoltura que demonstra quando 
calcula probabilidades13? Por ora, suspendamos estas indagações. Retomá-la-
emos no próximo item.

O desconforto que se sente no que concerne ao sentido das coisas e a 
familiaridade com que se analisa “as pesquisas de mercado ou os inquéritos 
Gallup” não é prerrogativa da Filosofia (Horkheimer, 1976, p. 63). Antes, 
é tendência geral. Isto é  devido, segundo Weber, ao desencantamento. O 
passageiro do metrô  ignora o seu funcionamento. E por que haveria de ser 
diferente? Como Weber nos disse, ao passageiro não compete compreender o 
metrô. Basta-lhe saber utilizá-lo. No mundo desencantado da modernidade, 
portanto, “o significado é suplantado pela função” (Horkheimer, 1976, p. 30). 
Ninguém mais quer saber qual o significado de X, mas sim para que X serve. A 
bem da verdade, a maioria dos alunos não quer saber o que uma determinada 
filosofia significa. Professor: isso vai cair na prova? Qual o mínimo de 
páginas do trabalho? – o que lhes importa é tão somente a função daquilo 
que escutam. São, nesse sentido, máquinas acostumadas a encarar aquilo que 
conhecem apenas como um meio para uma outra coisa. São, em uma palavra, 
cegas. Eis aí o triunfo da atitude racional com respeito a fins. E aos nossos 
propósitos, o importante é notar como este triunfo, à medida que estudamos 
os teóricos da modernidade, se encharca de desespero. Desespero de que há 
algo muito, muito inquietante nisto tudo. 

 

13 Cf Horkheimer, 1976, p. 63.
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3. Eigengeseztlichkeit: a perda de unidade e o processo de 
diferenciação da cultura

 
“[A] racionalização (...) das relações do homem com as vá-
rias esferas de valores (...) pressionaram no sentido de tornar 
consciente a autonomia interior e lícita das esferas individuais, 
permitindo com isso que elas se inclinem para as tensões que 
permanecem ocultas na relação, originalmente ingênua, com o 
mundo exterior” (Weber, 1980, p. 243).
 
“[E]ssa racionalização e esse isolamento das funções parciais 
tem como conseqüência necessária o fato de cada uma delas 
se tornar autônoma e tender a perseguir por conta própria seu 
desenvolvimento e segundo a lógica de sua especialidade, inde-
pendentemente das outras” (Lukács, 2003, p. 227)
 
“Mas a unidade fundamental de todas as crenças humanas, 
enraizada numa ontologia cristã comum, foi gradativamente 
dissipada, e as tendências relativistas (...) se afirmaram vitorio-
samente em todas as atividades culturais” (Horkheimer, 1976, 
p. 24).

 
No item anterior, analisamos o processo de desencantamento e da perda 

de sentido que dele se segue. Imbricado a este processo, tem-se outro: 
Eigengeseztlichkeit, que acentua ainda mais a perda de sentido. Na verdade, 
ambos os processos descendem da mesma árvore: a secularização. Quando a 
Religião fenece, duas perdas florescem: a do sentido e a da unidade.

Antes da secularização, o sustentáculo do mundo era a Religião. Ela 
representava a esfera de valor suprema, o fim último ao qual todas as outras 
esferas se dirigiam e se curvavam. As diferentes esferas de valor encontravam-
se, portanto, organizadas em uma hierarquia. Logo, embora não cambiáveis, 
elas eram ao menos comparáveis entre si. Não eram cambiáveis porque cada 
esfera ocupava uma posição diferente dentro da hierarquia rigidamente 
estabelecida pela Religião. Mas, precisamente porque se encontravam na 
mesma hierarquia, elas eram comparáveis entre si. Fazia sentido dizer que 
uma esfera era mais ou menos perfeita que outra mediante a remitência a 
Religião. Por exemplo: se a esfera X se encontrava mais próxima ao fim último 
(a Religião) do que a Y, então era plausível cogitar que X era mais perfeita ou 
melhor que Y. O sentido de uma esfera, portanto, advinha da distância que 
a separava da Religião. Nesse sentido, o advento do sentido se reportava a 
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relação de cada esfera com a totalidade da hierarquia.
Na modernidade, esta totalidade foi extinta. Depois da secularização, a 

Religião deixou de ser o valor supremo. Perdeu sua posição dominante, e 
passou a ser uma esfera como todas as outras, adquirindo o “status de um 
bem cultural entre vários outros” (Horkheimer, 1976, p. 25). Foi, portanto, 
banalizada, ou como diria Weber, rotinizada. É provável que, de início, a 
perda de sua posição dominante tenha sido recebida com alívio. Doravante, 
as esferas e os homens andariam com suas próprias pernas. Despedidos da 
menoridade, ambos procederiam como bem entendessem, sem precisar se 
conformar à Religião. Porque a Religião não mais existia. O que existia agora 
eram religiões, no plural, que progrediam aritmeticamente. A cada dia, novas 
igrejas surgiam, cada uma com seu credo próprio. Não surpreendentemente, 
esta diferenciação ocorreu em todos os setores do mundo, e continua em 
curso. As diferentes esferas de valores, a cada volta que a Terra dá, progridem 
geometricamente, cada uma com seu critério próprio.

Este alívio, como quase tudo o que é bom, durou pouco. O politeísmo de 
valores instaurado pela queda da Religião, como magnificamente explicado 
por Weber em Rejeições religiosas do mundo e suas direções, gerou conflitos. 
Na medida em que se autonomizam, as diferentes esferas “se inclinam para 
tensões” (Weber, op. cit.). Quando a Religião perde seu poder de dominação, 
os antigos dominados começam a brigar entre si com uma animosidade 
tremenda. Tamanha violência se deve ao fato de que estas tensões, na verdade, 
existiram desde sempre. Entretanto, na relação “originalmente ingênua” que 
caracterizava o mundo não secular, estes antagonismos eram abafados. Mesmo 
assim, não se trata aqui de tentar reverter a rejeição religiosa do mundo 
descrita por Weber (até porque isso não parece ser uma alternativa possível). 
Cumpre-se destacar, contudo, que ser dominado é ser sempre integrado. 
Dessarte, quando o antigo dominador é deposto, seu antigo poder de atração 
some com ele. O que se tem então é um verdadeiro caos. Eis “o fado de 
nosso civilização: impõe-se que (...) tomemos consciência desses choques que 
a orientação de nossa vida em função exclusiva do (...) cristianismo conseguiu 
mascarar por mil anos” (Weber, 2000, p. 43). Em outras palavras, agora que 
estamos livres da Religião, devemos escolher a quais esferas de valor nos 
dedicar. O incômodo, contudo, é que com a Eigengeseztlichkeit “escolher” 
vira sinônimo de “excluir”: para cada posição que tomarmos, para cada esfera 
que adotarmos, temos de deixar as demais de lado. Porquanto as esferas não 
mais se comunicam, tampouco se interpenetram.

A este incômodo, acrescenta-se outro: como basear nossa escolha? 
A partir do momento em que cessa a unidade, as diferentes esferas ficam 
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incomensuráveis entre si. Antes da secularização, como vimos, era possível 
compará-las. Agora não mais. Sem hierarquia, a horizontalidade reina 
inconteste e, com ela, a ausência de qualquer critério de diferenciação. 
Entretanto, como poderia ser diferente? Isto é, como conceber um critério de 
diferenciação para esferas que são idênticas?

Idênticas!? Você deve estar se perguntando como ousamos denominar de 
idênticas aquilo que até agora chamávamos de “diferentes esferas”. Acontece 
que o processo de Eigengeseztlichkeit destrói a diferença. A fim de melhor 
compreender este ponto, recapitulemos: destituídas de uma totalidade que 
as unificasse em uma hierarquia, as esferas se autonomizaram, guiando-se 
com leis e critérios endógenos. Contudo, tamanha autonomia redundou, 
paradoxalmente, na mesmice. Na ausência de uma hierarquia, as diferentes 
esferas se nivelaram, ou seja, igualaram-se. Os critérios de diferenciação, 
portanto, não mais existem simplesmente porque não há mais diferença.

Antes do Eigengeseztlichkeit, o que permitia afirmar que uma esfera era 
diferente da outra eram os hiatos que separavam cada esfera do fim último 
religioso. Nessa medida, a presença da Religião garantia um norte. De modo 
que, na sua ausência, o homem desnorteia-se: não há mais alto ou baixo, nem 
direita ou esquerda. Não faz mais sentido, portanto, dizer que uma esfera é 
diferente da outra. Torna-se inútil argumentar que um artista é melhor que 
uma empregada doméstica, ou que a igreja de João é melhor que a de José14. O 
politeísmo de valores provenientes do Eigengeseztlichkeit “se submete assim 
ao relativismo” (Horkheimer, 1976, p. 39).

Ironicamente, o maior prejudicado da diferenciação da cultura acaba 
sendo a própria diferença; a diferenciação da cultura culmina na mesmice:

 
“A crucial aspect of the rationalization and disenchantment of 
the world is the differentiation of modern culture [Eigengese-
ztlichkeit]. For Weber, this process (…) leads to the increasing 
homogenization of all cultural forms. The rationalization process 
is, therefore, deeply tragic in nature, for (…) it intensifies the 
underlying sameness of culture, and with this contributes to the 
increasing sameness of modern life itself” (Gane, 2002, p. 28).

 
Para Weber, esta homogeneização tendia a se expandir. E, com efeito, Weber 

estava certo: a neutralização da diferença, iniciada pela Eigengeseztlichkeit, 
obteve no contemporâneo seu apogeu. Ao menos esta é a impressão que se 

14 “Pode ser igualmente sem sentido dizer que (...) uma religião (...) é melhor (...) que outra” (Horkheimer, 1976, p. 
39). Vide também ibid pp 21 e 32.
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tem quando se lê Adorno:
 

“Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo 
que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para 
entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade 
de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômi-
ca, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher 
o que é sempre a mesma coisa” (Adorno, 1985, p. 138).

 
Entre Pepsi ou Coca, Marlboro ou Free, Dilma ou Serra, a diferença é nula. 

Logo, dá na mesma escolher entre um e outro. Porque, no fundo, as inúmeras 
alternativas que se apresentam são “a mesma coisa. A diferença entre a série 
Chrysler e a série General Motors é (...) ilusória” (Adorno, 1985, p. 102). Sendo 
assim, sejamos justos: a ausência de um critério de diferenciação para basear 
nossas escolhas não representa, como pensávamos, incômodo algum. Afinal, 
que falta poderia fazer um critério de diferenciação quando as alternativas 
que se põem à mesa são idênticas?

Para concluir, ponderemos: dá para chamar de livre a escolha que é fruto 
de “coerção econômica”? A escolha coagida sempre às mesmas alternativas é, 
rigorosamente falando, livre?

 

4. A reversão do desencantamento (ou de como a liberdade 
é escravidão)

 
A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão 

(Adorno, 2005, p. 54).

FREEDOM IS SLAVERY (G. Orwell, 1984).

 
No item anterior, fomos confrontados com uma ironia: a diferenciação 

redundou na mesmice. Esta ironia não é a única. Acontece que, de acordo 
com Weber, o desencantamento também terminou – e eis aí a segunda ironia 
– no seu reverso. Contrariando o seu projeto original, a derrocada da Religião 
não trouxe liberdade. Trouxe, em seu lugar, novos deuses:

 
“Tudo se passa, portanto, exatamente como se passava no 
mundo, que se encontrava sob o encanto dos deuses e demô-
nios, mas assume sentido diverso. (...) Os deuses antigos aban-
donaram suas tumbas e, sob a forma de poderes impessoais, 
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porque desencantados, esforçam-se por ganhar poder sobre 
nossas vidas. Daí os tormentos do homem moderno” (Weber, 
2000, pp 41-3).

 
No final das contas, desencantar é encantar. Ou, como diriam Adorno e 

Horkheimer, a razão se dirige ao encanto (o mito)15. Como na Antiguidade, os 
deuses que dominam nossas vidas demandam sacrifícios. Todavia, ao menos 
em um sentido os deuses seculares diferem dos mitológicos: enquanto estes 
eram pessoais, aqueles não o são. São, antes, inescrutáveis. Seja como for, 
quem são estes deuses que controlam o nosso mundo? Um dos mais poderosos 
é a burocracia. Além dela, existe toda uma constelação de deuses. No trecho 
abaixo, reconhecemos vários deuses contemporâneos:

 
“Escolha viver. Escolha um emprego. Escolha uma carreira, 
uma família. Escolha uma televisão enorme. Escolha lavadoras, 
carros, CD players e abridores de lata elétricos. Escolha saúde, 
colesterol baixo e plano dentário. Escolha uma hipoteca a juros 
fixos. Escolha sua primeira casa. Escolha roupas esporte e ma-
las combinando. Escolha um terno numa variedade de tecidos. 
Escolha sentar-se no sofá e ficar vendo talk shows chatos na TV, 
comendo porcaria. Escolha o seu futuro. Escolha viver”16.

 
Na modernidade, cada pessoa escolhe o deus que “quer” servir. No entanto, 

não se deve achar que a escolha aqui seja livre. Escolher, por exemplo, entre 
um ofício ou outro não é reflexo de liberdade. No limite, não chega a ser nem 
uma escolha.

O preço da racionalização é, portanto, a perda de liberdade humana. 
Ao reduzir seu mundo a “um grande mecanismo causal”, o indivíduo não 
permaneceu incólume (Weber, op. cit.). Segundo Lukács, a “mecanização 
racional” maculou lhe o espírito, promiscuindo-se com sua alma17. É 
precisamente aí que se encontra uma das maiores culpadas pelo extermínio 
da liberdade. Pois, como se sabe, causalidade e liberdade são como água e óleo 
– não combinam. Mecanizada, a alma também passa a funcionar mediante 
esferas impenetráveis e incomunicáveis entre si. Portanto quantificada, a 
alma se constitui em estados; “suas qualidades psicológicas são separadas 
do conjunto de sua personalidade e são objetivadas” (Lukács, 2003, p. 202). 

15 Cf Adorno, 2005, p. 27 e Horkheimer, 1976, p. 32.

16 Roteiro cinematográfico de Trainspotting. Adaptado da obra de I. Welsh por Hodge, J. Rocco, 1996, pp 16-7.

17 “[E]ssa mecanização racional penetra até na ‘alma’ do trabalhador” (Lukács, 2003, p. 202).
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O homem torna-se, pois, previsível, calculável e manipulável – exatamente 
como uma máquina (cf. Lukács, 2003, p. 219). De tudo isso se conclui 
que a racionalização é uma “faca de dois gumes [double-edged]” (Gane, 
2002, p. 59). Se de um lado, ela, quantificando tanto o mundo quanto o 
homem e se apegando a seus aspectos puramente formais, possibilita um 
controle inimaginável sobre ambos, de outro, este controle esmaga aquele 
a quem deveria servir: o homem. Ademais, observemos que, para Lukács, a 
racionalização tem limites:

 
“No entanto, essa racionalização do mundo, aparentemente in-
tegral (...) encontra seu limite no caráter formal de sua própria 
racionalidade. Isto é, (...) o desprezo pelo elemento concreto 
na matéria das leis, desprezo em que se baseia seu caráter de 
lei, surge na incoerência efetiva do sistema (...). Essa incoerên-
cia manifesta-se de maneira bastante flagrante nas épocas de 
crise, cuja essência (...) consiste justamente no fato de que (...) 
o caráter contingente de suas inter-relações se impõem subita-
mente à consciência de todos os homens” (Lukács, 2003, pp 
223-4).

 
No trecho acima, Lukács sugere que o fato da racionalização ser puramente 

formal representa um perigo para si mesma. No momento em que o homem 
tomasse consciência de que a racionalização, na medida em que oblitera as 
qualidades concretas do mundo, fosse parcial, uma luz surgiria no fim do 
túnel. De acordo com o filósofo, este momento concretizar-se-ia nas épocas 
de crise, momento em que a racionalização entra em pane.

Não foi o que aconteceu. No século passado, e inclusive neste, várias 
crises pipocaram. E nenhuma delas, evidentemente, foi capaz de travar 
a racionalização. A tomada de consciência do engodo não foi suficiente 
para desfazer-lhe. Muito pelo contrário, a racionalização, segundo a nossa 
interpretação, astuciosamente driblou todas as crises que ameaçaram lhe 
barrar. Ela permanece, assim, mais forte do que nunca. A fim de justificar 
nossa interpretação, optamos por evidenciar no último item de nosso artigo 
aspectos da nossa vida que indicam a persistência da racionalização em 
nossos dias.
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5. Modernidade e melancolia: a perda de Menschentum e a 
paralisia do homem

 
“[S]er racional significa não ser refratário, o que por sua vez 
conduz ao conformismo com a realidade tal como ela é” 
(Horkheimer, 1976, p. 18).

 
“A sociedade é uma sociedade de desesperados” (Adorno, 
1985, p. 126).
 
“[A] condição de vida nesta sociedade é o desgaste contínuo, 
o esmagamento de toda resistência individual” (ibid, p. 114).

 
Em sua obra Revolutionary Road, R. Yates nos apresenta Frank Wheeler. 

Casa própria, carro da moda, mulher bonita, duas adoráveis crianças saudáveis 
– Frank parece ter conquistado tudo que um homem quer. Mas então por que 
se sente angustiado, como se alguém o tivesse “amarrado em papel celofane” 
(Yates, 2009, p. 159)? Por que se sente desolado, como se estivesse à beira 
do abismo? E por que este abismo lhe parece convidativo? E, acima de tudo, 
como podem os sentimentos de Frank nos ser tão familiares? Deve ser porque 
a sociedade que ele descreve, confessemos, nos é terrivelmente familiar:

 
“Nobody thinks or feels or cares any more; nobody gets excited 
or believes in anything besides their own comfortable little (...) 
mediocrity. (…) It’s as if everybody’s made this tacit agreement 
to live in a state of total self-deception. The hell with reality! Let’s 
have a whole bunch of cute little winding roads and cute little 
houses painted white and pink and baby blue; let’s all be good 
consumers” (Yates, 2009, p. 89).

 
Seja como for, na estória, quem é capaz de colocar o dedo na ferida de 

Frank é sua esposa, April. Na noite de seu trigésimo aniversário, April lhe 
propõe o imprevisível: que se mudem para Paris. É que, por algum motivo 
não inteiramente explicado, o casal acha que em Paris “as pessoas ainda 
vivem” (Yates, 2009, p. 51). Pego de surpresa, Frank de início recusa o plano 
objetando que:

 
“‘I think you’ll have to agree it isn’t very realistic; that’s all I 
meant’
‘In order to agree with that,’ she said, ‘I’d have to have a very 
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strange and very low opinion of reality. Because you see I ha-
ppen to think this is unrealistic. I think it’s unrealistic for a man 
to go on working like a dog year after year at a job he can’t 
stand, coming home to a house he can’t stand either, to a wife 
who’s equally unable to stand the same things’” (Yates, 2009, 
pp 149-50).

 
Frank concorda com April, sem no entanto se dar por convencido. Fica 

claro, portanto, que para o casal viver chegara ao ponto de se equivaler 
a “suportar [no inglês, stand] o insuportável” (Adorno, 2005, p. 59). Não 
obstante, a discussão de Frank e April termina quando esta profere o seguinte 
argumento:

 
“‘Don’t you see what I’m saying? It’s your very essence that’s 
being stifled here. It’s what you are that’s being denied and 
denied and denied in this kind of life.’
‘And what’s that?’
‘Oh, don’t you know? (...) You’re the most valuable and won-
derful thing in the world. You’re a man.’” (Yates, 2009, p. 157).

 
Além de tornar sua vida insuportável, a racionalização “sufocava [stifled]” 

a “própria essência [very essence]” de Frank. E o que era isto? Seu caráter de 
homem – ou como diria Weber, sua Menschentum.

Entretanto, este ímpeto “revolucionário [revolutionary]”  não dura muito. 
No final, o casal decide permanecer vivendo como “autômatos”  (daí o porquê 
da adaptação cinematográfica do filme ter sido traduzida como “Foi Apenas 
um Sonho”)18. Para Weber, este desfecho, de conseqüências extremamente 
trágicas para a trama, não lhe causaria qualquer surpresa. Pois o filósofo 
pensava que

 
“[T]he free societies of the West were undergoing a process of 
routinization and rationalization of all aspects of social life whi-
ch would slowly but steadily lead to a paralysis of all individual 
initiative” (Gane, 2002, p. 59).

 
Esta paralisia do indivíduo se reportaria, na opinião de Weber, a sua perda de 

humanidade (Menschentum). A racionalização (em particular a burocracia, sua 
encarnação política) provocaria uma desumanização do homem. Tudo se passa, 
portanto, como se a maior vítima da racionalização fosse o próprio homem. Seu 

18 Yates, 2009, p. 106.
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controle e sua previsibilidade tem como conditio sine qua non o asfixiamento 
dos “elementos que escapam ao cálculo” (idem). E que elementos são estes? A 
liberdade, a individualidade e – acrescentaria Heidegger – o espírito19.

Na opinião de Weber, esta escravidão perduraria até cessar o combustível fóssil:
 

“Pois a ascese (...) contribuiu para edificar esse poderoso cos-
mos da ordem econômica moderna ligada aos pressupostos 
técnicos e econômicos da produção pela máquina, que hoje 
determina com pressão avassaladora o estilo de vida de to-
dos os indivíduos que nascem dentro dessa engrenagem (...) e 
talvez continue a determinar até que cesse a última porção de 
combustível fóssil. Na opinião de Baxter, o cuidado com os bens 
exteriores devia pesar sobre os ombros de seu santo apenas 
“qual leve manto de que se pudesse despir a qualquer momen-
to”. Quis o destino, porém, que o manto virasse uma rija jaula 
de ferro” (Weber, 2004, p. 165).

 
Mas a racionalização, para se usar um termo caro a Adorno, é astuta. Se 

o combustível fóssil acabar, não há problemas. Ela o substitui pelo etanol98.
Sendo assim, não é sem razão que April Wheeler desaba no choro quando 

seu marido lhe mostra que “o quotidiano cinzento ao qual (...) queria escapar” 
é na realidade inescapável (Adorno, 1985, p. 115). Munidos de uma lucidez 
excessiva – tão excessiva a ponto de os perturbar – ambos tatearam sua 
jaula e descobriram que ela é de ferro. Ferro inquebrantável. Porque, como 
explicado por Weber, nesta claustrofóbica prisão de segurança máxima, 
inexistem portas de saída. Não admira, portanto, que April daí conclua 
melancólica e resignadamente:

 
“‘Okay,’ she said. Her eyes were bright with tears as she turned 
around. ‘I guess you’re right. I guess there isn’t much more to 
say then, is there?’” (Yates, 2009, p. 318).

19 “O que significa mundo, quando falamos de obscurecimento do mundo? Mundo é sempre mundo espiritual. 
(...) Obscurecimento do mundo inclui em si uma despotenciação do espírito, sua dissolução, destruição, desvirtu-
amento e despotenciação. (...) Decisiva é a transformação do espírito em inteligência, qual seja, a simples habi-
lidade ou perícia no exame, no cálculo (...). Contra esse desvirtuamento múltiplo do espírito, caracterizamos sua 
essência do seguinte modo: ‘O espírito não é (...) o exercício desmedido de análises intelectuais, nem mesmo a ra-
zão universal.” – Heidegger, Introdução à Metafísica, cap. 1 (vide também A época da imagem do mundo, p. 125).



Gustavo Hessmann Dalaqua

160 Modernidade: crítica e autocrítica

Referência Bibliográfica

ADORNO, T & HORKHEIMER, M. Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 2005. 
(Col. Os Pensadores)

__________. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

 

AREDNT, H. A Condição Humana. Tradução: Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2001.

 

GANE, N. Max Weber and Postmodern theory. Nova Iorque: Palgrave, 2002.

 

HABERMAS, J. O discurso filosófico da modernidade: doze lições. Tradução: Luiz Sér-
gio Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

 

HORKHEIMER, M. Eclipse da Razão. Rio de Janeiro: Labor, 1976.

 

LUKÁCS, G. História e consciência de classe: estudos de dialética marxista. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003.

 

MOURA, C. Racionalidade e Crise. Paraná: UFPR, 2001.

 

PAINE, T. The Age of Reason. Califórnia: World Union of Deists, 2009.

 

PIRANDELLO, L. O falecido Mattia Pascal. São Paulo: Abril Cultural, 2010.

 

WEBER, M. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2000.

 

________. Ensaios de Sociologia e outros escritos. São Paulo: Abril Cultural: 1980.

 

________. A Ética Protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004.

 

YATES, R. Revolutionary Road. Massachusetts: Vintage, 2009.



161cadernospetfilosofia número12  |  2010/2011

Warley Souza Dias
Pós-graduando em Filosofia / Universidade Estadual de Montes Claros
warleysou@yahoo.com.br

Sobre a Dialética do Despertar no Projeto das Passa-
gens de Walter Benjamin

Resumo No projeto das Passagens, o filósofo alemão Walter Benjamin (1892-
1940) desenvolve uma concepção de sonho enquanto fenômeno histórico e 
coletivo, a fim de rememorar aspectos esquecidos e inconscientes do passado 
do século XIX. Em complementação a sua concepção dos sonhos históricos 
do coletivo, o filósofo formula a noção de despertar, como protótipo do que 
ele denomina de revolução copernicana da rememoração. Neste sentido, o 
presente artigo procura apresentar a pertinência do esquema dialético do 
sonho e do despertar no arcabouço teórico das Passagens, sobretudo, no que 
se refere à problemática do conhecimento histórico e da filosofia da história 
benjaminiana.

A explanação que se segue é uma tentativa de compreensão do que de-
nominamos “dialética do despertar” no interior das Passagens1, projeto his-
toriográfico de Walter Benjamin no qual o filósofo se propunha a rememorar, 
por meio de uma constelação de imagens históricas e citações textuais, os 
primórdios da modernidade no torvelinho cultural da Paris do século XIX.

A intenção do presente artigo é, desta forma, aprofundar os estudos fi-
losóficos sobre o arcabouço teórico que baliza a construção do projeto das 
Passagens. Buscaremos mostrar como a proposta benjaminiana de rememo-

1 Quando se trata das Passagens, é necessário ter em consideração o fato de que este projeto de Benjamin per-
maneceu inacabado, não chegando nunca a apresentar-se sob a forma convencional do livro. As próprias teorias 
que sustentam o projeto carregam certa instabilidade, em parte devido às próprias mutações do pensamento de 
Benjamin, por outra, em razão das pressões advindas dos membros do Instituto de Pesquisa Social, sobretudo na 
figura de Theodor Adorno, um dos principais interlocutores de Benjamin.
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ração (Eingendenken) constitui-se a partir das noções de sonho coletivo e 
despertar2. Nessa perspectiva, veremos que a noção de despertar (Erwachen) 
apresenta-se como o protótipo de rememoração adotado por Benjamin na 
historiografia das Passagens, constituindo-se como forma adequada à recor-
dação dos sonhos coletivos do passado esquecido do século XIX.    

As nossas investigações partem de um trecho do seu ensaio A obra de arte 
na era de sua reprodutibilidade técnica, trecho este que, como ponta do fio 
de Ariadne, fornece-nos uma chave para compreensão da concepção benja-
miniana do sonho, bem como, da “filosofia da história” que baliza o projeto 
das Passagens. Nessa passagem, Benjamin nos fala sobre como o cinema, em 
virtude da recepção coletiva das imagens nas salas de exibição, conseguia 
então, surpreendentemente, introduzir uma brecha na velha sentença de He-
ráclito “segundo a qual o mundo dos acordados é comum, o dos que dormem 
é privado” (Heráclito apud Benjamin, 1994, p. 190).  Para Benjamin, o cinema 
era, por assim dizer, uma fábrica de sonhos, mas não de sonhos individuais 
e sim de sonhos coletivos. Essa ideia de sonho coletivo interligava-se, no 
contexto desse ensaio, à tese de um inconsciente ótico. Tal conceito, de in-
fluência marcadamente freudiana, pontuava a existência crescente de zonas 
obscurecidas da percepção humana no contexto urbano. A câmera, “com seus 
inúmeros recursos auxiliares, suas imersões e emersões, suas interrupções e 
seus isolamentos, suas extensões e suas acelerações, suas ampliações e minia-
turizações” (Benjamin, 1994, p. 189) trazia à tona, de uma maneira inédita, o 
inconsciente ótico do coletivo urbano. Ela fornecia à massa de espectadores 
uma experiência de alto teor cognitivo: a percepção de pormenores ocultos 
dos objetos e imagens que a realidade da vida contemporânea escondia em 
cada um seus poros, como por exemplo, o movimento vertiginoso de passan-
tes, a velocidade do tráfego, a sobreposição de imagens e letras nas vitrines e 
fachadas. A câmera, segundo as palavras do próprio filósofo:  

 
“abre, pela primeira vez, a experiência do inconsciente ótico, do 
mesmo que a psicanálise nos abre a experiência do inconscien-
te pulsional. De resto, existem entre os dois inconscientes as re-
lações mais estreitas. Pois os múltiplos aspectos que o aparelho 
pode registrar da realidade situam-se em grande parte fora do 

2 Rememoração é a palavra portuguesa que convencionalmente se adotou, entre os comentadores de Benjamin, 
para traduzir o termo alemão Eingendenken. Trata-se de um dos conceitos benjaminianos mais relevantes, pre-
sente não somente nas Passagens, mas em boa parte dos seus escritos fundamentais, tais como A imagem de 
Proust e Sobre o conceito de história. Dada a limitação argumentativa que nos obriga neste artigo a delimitar 
nosso problema teórico, não nos foi possível abordar aqui todas as nuances do conceito de rememoração, mas 
apenas o analisaremos em correlação com o motivo do despertar, no contexto do projeto das Passagens.
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espectro de uma percepção sensível normal. Muitas deforma-
ções e estereotipias, transformações e catástrofes que o mundo 
visual pode sofrer no filme afetam realmente esse mundo nas 
psicoses, alucinações e sonhos” (Benjamin, 1994, p. 189).

 
Para Benjamin, tal inconsciente ótico, cooptado pela câmera em seu trân-

sito pelos espaços urbanos, se reproduzia nas telas do cinema, segundo a 
forma de um sonho coletivo. Desta forma, como em um sonho, os filmes de-
volviam à massa dos espectadores as imagens inconscientes dos novos modos 
de percepção e experiência a que estes estavam sujeitos na vida conturbada 
da cidade grande3.

Tal ideia de um “sonho coletivo” se apresentará, de maneira recorrente, 
no projeto das Passagens, desta vez em uma perspectiva historiográfica e 
sociológica, relacionando-se à exposição benjaminiana do passado do século 
XIX. A nossa hipótese é a de que nas Passagens, não o cinema, mas a própria 
cidade moderna ressurge, sob a rememoração benjaminiana da metrópole 
parisiense, como inversão histórica do que Heráclito afirmava, em relação 
talvez à comunidade dos homens de seu tempo, isto é, a pólis (πολις) grega. 
Nessa perspectiva, uma análise en passant da sentença heraclítica parece-
-nos salutar para se compreender a tese benjaminiana dos sonhos históricos 
em relação ao corpo coletivo e à nova vida política e cultural impetrada pela 
cidade grande.

É preciso dizer que Heráclito, em seu aforismo, não fala propriamente de 
sonho, mas mundo dos acordados e mundo particular dos que dormem. A 
sentença original encontra-se em Plutarco: “Heráclito diz ser o cosmo, para 
os acordados, uno e igual, enquanto, dos que estão deitados, cada qual se vol-
ta para o seu cosmo particular” (Plutarco apud Costa, 2002, p. 147). Não há 
dúvida de que tal sentença de Heráclito articula-se intimamente com o seu 
conceito de lógos (λόγος), como pode se atestar neste outro fragmento do 
filósofo citado por Sexto Empírico: “Embora sendo o lógos comum, a massa 
vive como se tivesse um pensamento particular” (Empírico apud Costa, 2002, 
p. 58). Como comenta Alexandre Costa: “O termo dormente denomina aquele 
que se afasta do lógos, o que não conhece homologia nem saber. A ele opõe-
-se ‘o acordado’” (Costa, 2002, p. 238).

A metáfora parece ser, portanto, esta: aqueles que escutam o lógos com-

3 Ressalta-se que em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, a noção de sonho coletivo é con-
cebida, por Benjamin, fundamentalmente, como um artifício da técnica cinematográfica. Segundo o filósofo, 
os novos procedimentos técnicos inaugurados pela câmara possibilitaram à percepção do público a apropriação 
coletiva de um modo de percepção individual, comum ao psicótico e ao sonhador.
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preendem o cosmos (κόσμος) sob um modo de percepção semelhante àquele 
que se apresenta aos indivíduos despertos, na vida em comunidade. Se para 
esses últimos a realidade se desvela como a esfera visível que aparece a to-
dos, onde se configura, portanto, uma presença e experiência compartilhadas, 
assim também é o cosmos para aqueles que escutam o lógos: a unidade do 
que é comum (κοινός), daquilo que envolve e se manifesta a todos os seres. 

A interpretação que oferecemos aqui acrescenta, pois, um componente 
político ao aforismo heraclítico. Tal interpretação tem como referência teó-
rica a seguinte passagem retirada de A condição humana de Hannah Arendt, 
em que a pensadora discute a especificidade do espaço público inaugurado 
pela pólis:

 
“A rigor, a polis não é a cidade-estado em sua localização física; 
é a organização da comunidade que resulta do agir e falar em 
conjunto, e o seu verdadeiro espaço situa-se entre as pessoas 
que vivem juntas com tal propósito, não importa onde estejam 
(...) Privar-se dele significa privar-se da realidade que, humana 
e politicamente, é o mesmo que aparência. Para os homens, a 
realidade do mundo é garantida pela presença dos outros, pelo 
fato de aparecem a todos: ‘pois chamamos de Existência àquilo 
que aparece a todos; e tudo o que deixa de ter essa aparência 
surge e se esvai como um sonho – íntima e exclusivamente nos-
so mas desprovido de realidade. (...)  Heráclito diz essencial-
mente o mesmo que Aristóteles no trecho citado, ao declarar 
que o mundo é um só, comum a todos que estão despertos; 
mas quando alguém dorme retira-se para o seu próprio mun-
do” (Arendt, 2005, p. 211).

 
Ora, segundo o aforismo de Heráclito, o que distinguiria essencialmente 

o mundo dos acordados do mundo daqueles que dormem é o fato de o pri-
meiro ser comum, partilhado, enquanto que aquele outro tem um aspecto 
irremediavelmente privado e solitário. No mundo dos acordados, a aparência 
das coisas, dos seres e fenômenos é presenciada por todos, ou seja, a presen-
ça é sinônimo, portanto, de co-existência. Diferentemente é o que ocorre 
nos sonhos. No sonho, o dormente tem uma percepção particular, uma vi-
são solipsista de imagens e objetos que se sucedem uns aos outros, irreais, 
confusos e fantasmagóricos. A metáfora do sono e da vigília dá a entender 
assim que o lógos, de que nos fala Heráclito, somente pode ser apreendido 
na unidade-multiplicidade daquilo que é comum, daquilo que é e pode ser 
co-presenciado.
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Aos olhos de Arendt, o aforismo de Heráclito não deixa, pois, de ter sua 
raiz histórica na experiência singular propiciada pelo modo de vida dos gre-
gos. Para Arendt, o termo comum em Heráclito remete à ideia de comunidade 
humana, tal como os gregos a concebiam efetivamente na pólis, isto é, como 
uma experiência genuinamente política. Julgamos importante essa interpre-
tação de Arendt porque ela permite-nos pensar ainda um vínculo histórico 
entre o conceito de lógos e o modo de organização específico da pólis, com 
também o fez, de uma maneira mais pontuada Vernant, em sua obra As ori-
gens do pensamento grego4. Para Arendt e Vernant o lógos, o discurso que, 
para os gregos, reúne e ilumina, é um herdeiro da pólis, desse espaço público 
marcado pela convivência democrática, em que o conhecimento e os bens da 
vida cultural são co-desfrutados e em que a história é um esforço de cons-
trução através do discurso e da ação entre os cidadãos. Conforme observa 
Olgária Matos, “arquétipo das cidades, a pólis grega democrática foi a decisão 
tanto política quanto intelectual de criação de um espaço comum de valores 
compartilhados” (Matos, 2010, p. 143).

Nesta perspectiva a pólis moderna, retratada em Benjamin, muito mais 
que decretar o arcaísmo da sentença de Heráclito, parece registrar a falência/
dormência da comunidade política no seio da modernidade.  Nas Passagens, o 
filósofo diagnostica esta crise: “O século XIX, um espaço de tempo [Zeitraum] 
(um sonho de tempo) [Zeit-traum]), no qual a consciência individual se man-
tém cada vez mais na reflexão, enquanto a consciência coletiva mergulha 
em um sonho cada vez mais profundo” (Benjamin, 2006, p. 434). Este sonho 
comum, de que nos fala Benjamin, é um paradoxo que serve para diagnosticar 
essa contradição histórica. No século XIX, havia uma forma de consciência 
compartilhada, mas que não correspondia exatamente à realidade política 
e social. Ela se manifestava antes como uma percepção passiva da realidade 
histórica, na qual esta se via transfigurada como em um sonho. Contudo, este 
sonho ao qual Benjamin se refere não é aquele que vivencia o indivíduo em 
sua existência particular, mas sim o sonho de uma determinada coletividade, 
mais especificamente, das multidões metropolitanas. Contrariando Heráclito, 
as Passagens benjaminianas apresentam-nos assim uma forma de “sonho” 
que não deriva do auto-isolamento do indivíduo na esfera privada, mas ra-
dica antes no seio da própria comunidade humana, isto é, nas formas de 
existência coletiva.

Para compreendermos essa concepção benjaminiana do onírico coletivo é 
necessário antes reportamo-nos ao surrealismo, fonte literária de onde Ben-

4 Conferir especialmente o Capítulo IV, O universo espiritual da polis (Vernant, 2009, p. 53-73).
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jamin iria retirar o elemento do sonho, para transformá-lo, nas Passagens, 
em matéria-prima da história. O onirismo surrealista interessava a Benjamin, 
sobretudo, porque nele o conteúdo dos sonhos não se circunscrevia apenas 
aos objetos e experiências exclusivos da vida privada. Os surrealistas encon-
traram, por assim dizer, uma nova matéria-prima dos sonhos: os artefatos 
culturais concretos, expostos na cidade grande. Tais artistas apropriavam-se 
assim das quinquilharias culturais, das mercadorias da sociedade capitalista, 
como imagens de sonho, transformando, por vezes, a topografia urbana num 
cenário onírico que o artista-sonhador percorria, na dinâmica embriagante 
de sua imaginação. É o que transparece na obra do escritor surrealista Louis 
Aragon, O camponês de Paris, romance que muito influenciou Benjamin no 
projeto das Passagens. Nesse romance, a própria cidade de Paris é exposta 
como paisagem onírica, como o sonho de um camponês, como ambiente pre-
nhe de imagens insólitas e de novas mitologias:

 
“(...) nossas cidades são assim povoadas por esfinges desco-
nhecidas que não detêm o passante sonhador se ele não volta 
para elas sua distração meditativa, esfinges que não lhe colo-
cam questões mortais. Mas, caso ele saiba adivinhá-las, en-
tão este sábio que as interroga irá sondar ainda, novamente, 
seus próprios abismos graças a esses monstros sem rosto. A luz 
moderna do insólito: eis o que doravante irá retê-lo” (Aragon, 
1996, p. 44).

 
O que chamava a atenção de Benjamin no movimento surrealista era, pois, 

a sua capacidade de desvendar o lado onírico latente nos objetos “fora-de-
-moda”, nas produções culturais, nos artigos de massa, colocados em cena 
pela recente indústria cultural.  Em seu exotismo transitório, no luxo efêmero 
de suas mercadorias arbitrárias, a moda iniciava tais artistas em um estado de 
embriaguez e de sonho, servindo, nisso, de elemento externo de ativação das 
potências interiores da fantasia e da imaginação. Trata-se, portanto, para os 
surrealistas de dirigir-se aos bens culturais com uma “distração meditativa”, a 
fim de extrair deles a imagem onírica, “mítica” que a racionalidade moderna 
havia até então recalcado.  Escreve Aragon:

 
“Eu experimentava a enorme força de certos lugares, de diver-
sos lugares em relação a mim, sem descobrir o princípio de tal 
encantamento. Havia objetos usuais que, sem dúvida alguma, 
participavam para mim do mistério, mergulhavam-me no mis-
tério. (...) e a cada dia aumentava o império desses elementos, 
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ainda díspares, sobre minha imaginação. Começava a apreen-
der que a natureza deste reino se alimentava de sua novidade, e 
que uma estrela mortal brilhava sobre seu porvir. Tais elementos 
se mostravam para mim, portanto, como tiranos transitórios, de 
alguma forma agentes do acaso junto a minha sensibilidade” 
(Aragon, 1996, p. 141).

 
Porém, para Benjamin, os surrealistas se mostravam pouco críticos a essa 

nova mitologia que haviam descoberto. O fato é que embora estes represen-
tassem elementos culturais da vida pública moderna como imagens de sonho, 
essa experiência onírica era ainda concebida por estes sob o aspecto eminen-
temente individual. Benjamin, ao contrário, via nela a expressão de um sonho 
coletivo em que havia mergulhado a sociedade moderna, como fruto das 
suas próprias contradições históricas. Nos materiais para a Exposé de 1935 
das Passagens, Benjamin anota: “Consideramos o sonho: 1) como fenômeno 
histórico 2) como fenômeno coletivo” (Benjamin, 2006, p. 996).

Desta forma, o propósito do projeto das Passagens estava bem além do 
programa da vanguarda surrealista.  Como podemos perceber pela citação 
acima, o intento de Benjamin ultrapassava o domínio da literatura e guar-
dava pretensões teóricas declaradas. Assim, se a topografia urbana servia aos 
surrealistas como o cenário onírico do mundo particular do artista-flanêur, 
como acontece ao camponês passante de Aragon, para Benjamin ela era antes 
a moradia do coletivo, o topos da sua vida inconsciente, como podemos per-
ceber na seguinte passagem: “As ruas são a morada do coletivo. O coletivo é 
um ser eternamente desperto, eternamente agitado que vivencia, experimen-
ta, reconhece e imagina tantas coisas entre as fachadas quanto os indivíduos 
no abrigo de suas quatro paredes” (Benjamin, p. 958, 2006).  No arquivo L 
das Passagens, intitulado Morada de Sonho, Museu, Pavilhão Termal, Ben-
jamin enumera as topografias da habitação coletiva: “Moradas de sonho do 
coletivo: passagens, jardins de inverno, panoramas, fábricas, museus de cera, 
cassinos, estações ferroviárias” (Benjamin, 2006, p. 449).

 Na interpretação de Susan Buck-Morrs, Benjamin parece retomar aí  a 
antiga imagem do corpo político, concepção esquecida desde o período Bar-
roco (Buck-Morrs, 2002, p. 325). Contudo, é necessário esclarecer que não se 
tratava de nenhuma forma para Benjamin de um corpo político, no sentido 
estrito do termo. Com efeito, o filósofo afirma que “o coletivo é corpóreo” 
(Benjamin, 1994, p. 35). Todavia, Benjamin não concebe a coletividade mo-
derna como comunidade integrada e consciente de si mesma, daí porque o 
aspecto inovador de sua teoria. Não é o caso, portanto, de se falar de um 
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corpo político, mas sim de uma coletividade inconsciente de sua capacidade 
política e de sua condição histórica. Trata-se, portanto, de um coletivo alie-
nado, que não se reconhecia no espaço da história, mas apenas num domínio 
onírico, inconsciente. Benjamin refere-se aqui a uma coletividade passiva e 
anônima, aquela manifesta nas multidões urbanas, na fauna de consumidores 
das grandes metrópoles, unida apenas pelo mundo de sonho da cultura de 
massa, mas desunida em termos de ação solidária.  Como esclarece a própria 
Susan Buck-Morss, tal configuração doentia, patológica da coletividade tem 
sua razão de ser nas próprias contradições históricas do século XIX:

 
“Aqui enraíza-se uma contradição fundamental da cultura ca-
pitalista-industrial. Um modo de produção que privilegiava a 
vida privada e baseava sua concepção do sujeito no individuo 
isolado tinha criado formas completamente novas de existência 
social – espaços urbanos, formas arquitetônicas, mercadorias 
produzidas em massa, e experiências individuais infinitamente 
reproduzidas – que engendravam identidades e conformidades 
nas vidas das pessoas, mas não a solidariedade social, nem um 
nível novo de consciência coletiva em torno a algo em comum 
(sua comunidade) e logo nenhuma maneira de despertar do 
sonho em que envolviam” (Buck-Morss, 2002, p. 312).

 
Assim, rememorar o sonho do século XIX significava, para Benjamin, deci-

frar aquele corpo coletivo adormecido na massa das produções tecnológicas 
daquela época. O sonho, tal como Benjamin o considerava (enquanto fenô-
meno coletivo e histórico), assumia, portanto, uma função fundamental den-
tro da sua escrita historiográfica. Ele oferecia todo o material necessário ao 
trabalho de recuperação das inervações coletivas, que permaneciam latentes 
nos objetos da cultura de massa.

Tais ideias tinham uma influência da psicanálise e o próprio Benjamin não 
deixou de mencionar, dentre as inúmeras citações do corpus das Passagens, 
as clássicas teses de Sigmund Freud. Benjamin, porém, estava, ao que parece, 
menos preocupado em realizar uma interpretação fidedigna de Freud do que 
apropriar-se, pela citação, das  concepções psicanalíticas, dirigindo-as em 
função de suas próprias teorias. O fato é que Benjamin reconhecia a produti-
vidade das categorias psicanalíticas, mas não se contentava em restringi-las 
à esfera da consciência individual. Tratava-se, para ele, de transpor os fenô-
menos da consciência individual recém-descobertos pela psicanálise para a 
esfera coletiva e para o campo da história social. Ele escreve:
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“Basta, agora, transpor o estado de consciência, tal como apa-
rece desenhado e seccionado pelo sonho e pela vigília, do in-
divíduo para o coletivo. Para este, são naturalmente interiores 
muitas coisas que são exteriores para o indivíduo. A arquitetura, 
a moda, até mesmo o tempo atmosférico, são no interior do 
coletivo, o que os processos orgânicos, o sentimento de estar 
doente ou saudável são no interior do indivíduo. E, enquanto 
mantêm sua forma onírica, inconsciente e indistinta, são pro-
cessos tão naturais quanto a digestão, a respiração etc. (...)” 
(Benjamin, 2006, p. 434).

 
Com a transposição das categorias psicanalíticas para o registro da histó-

ria, Benjamin buscava evidentemente sustentar a sua teoria do sonho, arti-
culando-a doravante a noção de um inconsciente coletivo ou ainda de uma 
consciência onírica coletiva. Tal concepção aproximava-se inegavelmente da 
noção de inconsciente coletivo de Carl Jung, um dos herdeiros da psicanálise 
de Freud e o próprio Benjamin, ciente dessa semelhança, cita o psicanalista no 
Arquivo N das Passagens. Entretanto, se ele assim o faz, é para deixar claro 
o quanto as ideias junguianas contrastam com a perspectiva histórica do seu 
projeto:

 
“Sendo o inconsciente coletivo uma manifestação da história do 
mundo que se expressa (...) na estrutura do cérebro e do simpá-
tico, ele significa (...) uma espécie de imagem do mundo atem-
poral, de certa forma, eterna, que se opõe à nossa imagem 
consciente momentânea” (Jung apud Benjamin, 2006, p. 444).

 
O fato é que para Benjamin, o inconsciente coletivo não  re-apresentava 

imagens eternas, tidas como arquétipos de um mundo atemporal, mas ex-
pressava, pelo contrário, as imagens efêmeras da realidade histórica, no caso 
específico das Passagens, o passado esquecido do século XIX.

Na base da teoria benjaminiana do sonho, encontramos, aliada ao esboço 
de uma psicologia sócio-histórica do coletivo, uma concepção fisiológica da 
cultura. Nas Passagens, Benjamin propõe-se a ler os fenômenos culturais 
enquanto processos orgânicos imanentes ao corpo coletivo. A cultura era, 
na sua visão, a expressão da coletividade. A ideia do filósofo é a de que nos 
objetos culturais estariam expressas as condições vitais do coletivo, tal como 
para Freud estaria expressa no sonho, de uma forma deformada, censurada, 
a vivência do indivíduo.  A concepção da cultura de massa como um mundo 
de sonhos do coletivo deveria dar conta, para Benjamin, do que ele entendia 
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ser o caráter expressivo (Ausdruckscharakter) da cultura. Com o conceito de 
expressão, o filósofo acreditava oferecer uma correção a certo materialismo 
histórico ingênuo em voga na sua época, que via na cultura (na terminologia 
marxista a superestrutura) o reflexo fiel da infra-estrutura, segundo uma re-
lação abstrata de causa e efeito.  Benjamin escreve:

 
“A superestrutura é a expressão da infra-estrutura. As condições 
econômicas, sob as quais a sociedade existe, encontram na su-
perestrutura a sua expressão – exatamente como o estômago 
estufado de um homem que dorme, embora possa ‘condicioná-
-lo’ do ponto de vista causal, encontra no conteúdo do sonho 
não o seu reflexo, mas a sua expressão. O coletivo expressa pri-
meiramente suas condições de vida. Estas encontram no sonho 
a sua expressão e no despertar a sua interpretação.” (Benjamin, 
2006, p. 437).

 
Afirmar a relação expressiva da cultura implicava, pois, pensar a supe-

restrutura não como correlato fidedigno da infra-estrutura, ao modo de um 
espelho fiel, mas como um campo passível de deformações. Ora, ao ver de 
Benjamin, a cultura, como expressão do corpo coletivo, não se deixava con-
dicionar totalmente pela infra-estrutura, ela comportava também valores ar-
caicos, ideologias, desejos e todas as expectativas históricas que a coletivida-
de criava para si em virtude dos progressos da esfera produtiva e da indústria 
tecnológica.  Isso transparecia de uma forma bastante clara nas utopias so-
ciais, fenômeno que Benjamin não cansa de detectar no século XIX. A utopia 
é o caso mais exemplar para se entender esse caráter expressivo da cultura, 
visto que ela menos que espelhar as condições sociais da infra-estrutura, 
sublima-a, realizando, sob a forma imaginária do sonho, aquilo que lhe é ne-
gado pela sociedade.  Na utopia, os sonhos do coletivo aparecem sob a forma 
do que Benjamin designa de imagens de desejo (Wunschbild)5. No Exposé 
de 1935 das Passagens, Benjamin cita a utopia de Fourier como ilustrativo 
de sua teoria do sonho como expressão de imagens de desejo. Na doutrina 
utópica de Fourier, a arquitetônica das galerias parisienses e a maquinaria 
industrial da época, utilizadas inicialmente para fins comerciais, cruzam-se e 
tornam-se o modelo de um arquitetura utópica, o falanstério, uma residência 

5 Ao caracterizar os sonhos coletivos como imagens de desejo, Benjamin aproxima-se, mais uma vez, das teses 
de Freud. De fato, Freud, em sua obra A interpretação dos sonhos, já havia postulado que “um sonho é uma 
realização (disfarçada) de um desejo” (Freud, 1969, p. 170). A respeito das correlações entre a teoria psicanalítica 
de Freud e a teoria benjaminiana do sonho, conferir a obra Édipo e o anjo: itinerários freudianos em Walter 
Benjamin (Rouanet, 1990, p. 85-112).
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coletiva onde um jogo complexo de engrenagens deveria realizar o sonho de 
uma sociedade sem classes:

 
“Nas passagens, Fourier viu o cânone arquitetônico do falansté-
rio. Sua interpretação em chave reacionária por Fourier é signi-
ficativa: enquanto originariamente serviam a fins comerciais, em 
Fourier elas se transformam em residências. O falanstério torna-
-se uma cidade feita de passagens” (Benjamin, 2006, p. 41).

 
A passagem do Exposé, que antecede a citação de Fourier fornece uma 

explicação teórica para o fenômeno social da utopia. O trecho é tortuoso, 
mas elucida bem alguns aspectos da teoria benjaminiana do inconsciente 
e do sonho coletivo em sua relação com fenômenos da esfera produtiva, já 
analisados por Marx. Benjamin entende aí a utopia como imagens de desejo 
geradas a partir da fusão, na consciência coletiva, do novo com o antigo. 
Enquanto símbolos de novidade, tais imagens de desejo relacionavam-se às 
expectativas sociais geradas em torno do progresso tecnológico da época; 
enquanto signos de antiguidade, essas imagens simbolizavam a reativação do 
ideal pré-histórico de uma humanidade sem classes, ao qual a inconsciência 
coletiva recorria para afastar-se do pesadelo de seu passado recente, marcado 
pela injustiça social. Conforme diz Benjamin:

 
“À forma do novo meio de produção, que no início ainda é 
dominada por aquela do antigo (Marx), correspondem na cons-
ciência coletiva imagens nas quais se interpenetram o novo e o 
antigo. Estas imagens são imagens do desejo e nelas o coletivo 
procura tanto superar quanto transfigurar as imperfeições do 
produto social, bem como as deficiências da ordem social de 
produção. Ao lado disso, nestas imagens de desejo vem à tona 
a vontade expressa de distanciar-se daquilo que se tornou anti-
quado – isso significa, do passado recente. Essas tendências re-
metem a fantasia imagética, impulsionada pelo novo, de volta 
ao passado mais remoto. No sonho, em que diante dos olhos 
de uma época surge em imagens a época seguinte, esta apare-
ce associada a elementos de uma historia primeva, ou seja, de 
uma sociedade sem classes. As experiências desta sociedade, 
que tem o seu depósito no inconsciente coletivo, geram, em 
interação com o novo, a utopia que deixou seu rastro em mil 
configurações da vida, das construções duradouras até as mo-
das passageiras” (Benjamin, 2006, p. 41).
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Contudo, na interpretação de Benjamin, as imagens de desejo não repre-
sentam somente o afastamento do coletivo em relação ao passado recente. 
Elas se direcionam positivamente para o futuro próximo. Benjamin faz sua a 
frase do historiador francês Jules Michelet segundo a qual “cada época sonha 
a seguinte” (Michelet apud Benjamin, 2006, p. 41). As imagens de desejo 
exprimem assim, em termos filogenéticos, o lado infantil de uma época, de 
cujo sonho a geração seguinte é dado despertar, como forma de libertar-se 
das ilusões ideológicas pretéritas e de resgatar o potencial revolucionário das 
utopias:

 
“O despertar como processo gradual que se impõe na vida tan-
to do indivíduo quanto das gerações. O sono é seu estágio pri-
mário. A experiência da juventude de uma geração tem muito 
em comum com a experiência do sonho. Sua configuração his-
tórica é configuração onírica. Cada época tem seu lado voltado 
para os sonhos, o lado infantil” (Benjamin, 2006, p. 433).

 
Aqui adentramos no segundo ponto da nossa explanação: O trabalho re-

memorativo do historiador benjaminiano une, numa escala coletiva, o mode-
lo do sonho à exigência do despertar. No projeto das Passagens, essa noção 
do despertar ganha mesmo a força de uma ideia diretriz e torna-se o modelo 
mais exemplar do conceito de rememoração, proposto por Benjamin como 
categoria constituinte de todo empreendimento historiográfico6.

Ressaltamos que sonho e despertar são noções presentes desde os primei-
ros esboços das Passagens, mantidas por Benjamin, ao longo do seu projeto. 
Elas parecem funcionar como ideias diretrizes e a própria recusa de Benja-
min em prescindir do modelo do sonho-despertar, não obstante as críticas 
de Adorno, parece indicar a sua pertinência teórica dentro da epistemologia 
histórica das Passagens7. Ao nosso entender, o sonho, para Benjamin, fun-
cionava como o equivalente de um saber ainda não consciente do ocorrido, 

6 No fragmento N 8, 1 das Passagens lê-se a seguinte anotação: “(...) a história não é apenas uma ciência, mas 
igualmente uma forma de rememoração” (Benjamin, 2006, p. 513). Tais palavras de Benjamin soam como um 
alerta àqueles historiadores e filósofos que, sob o império do pensamento positivista, esqueceram que a escrita 
histórica, antes de qualquer explicação ou exegese, antes mesmo de qualquer procedimento científico, implica 
um trabalho com o lembrar, um recolhimento da memória, sem o qual o ocorrido não pode apresentar-se, para o 
presente, enquanto história. Para Benjamin, só a memória é que detém o poder de transformar o evento “bruto” 
em fato histórico acabado e só ela é capaz, igualmente, de tornar inacabado aquilo que a “ciência histórica” 
estabeleceu como acontecimento definitivo (Benjamin, 2006, p. 513).

7 Conforme observa Susan Buck-Morss, Benjamin “nunca se descartou das antigas anotações e comentários da 
teoria dos sonhos”, pois caso contrário, “teria sido difícil justificar (...) sua declaração contra a crítica de Adorno, 
de que não houve ‘nenhuma palavra perdida’ do esboço original de 1927-29 do trabalho” (Buck-Morss, p. 334).



173

Sobre a Dialética do Despertar no Projeto das Passagens de Walter Benjamin

cadernospetfilosofia número12  |  2010/2011

como esquecimento cuja rememoração deveria ter a estrutura do despertar. 
Nas reflexões metodológicas que acompanham os materiais para o Exposé de 
1935 das Passagens, Benjamin faz as seguintes anotações:

 “Saber ainda não consciente do ocorrido. Estrutura do ocorrido 
neste estágio. Saber do ocorrido como uma tomada de cons-
ciência que possui a estrutura do despertar (...) Conceber toda 
a compreensão (intuitiva) segundo o esquema do despertar. E 
não deveria o saber ainda não consciente ter uma estrutura 
onírica?” (Benjamin, 2006, p. 995)

 
O sonho desempenhava, por conseguinte, uma função essencial na dinâ-

mica de construção das Passagens. Enquanto matéria-prima da historiogra-
fia benjaminiana ele deveria desencadear toda uma camada de lembranças 
esquecidas do século XIX. Os limiares do sonho são as portas de entrada ao 
esquecido. Para Benjamin, o mergulho das Passagens numa camada onírica 
poderia mostrar o rosto surrealista da época, ignorado pela historiografia tra-
dicional. Benjamin anota: “O sonho – eis a terra onde se fazem as descobertas 
que testemunham a história primeva do século XIX” (Benjamin, 2006, p. 126).

Contudo, a concepção do século XIX como um tempo-de-sonho e a con-
comitante detecção de um inconsciente coletivo exige de Benjamin, como 
complementação teórica das suas pesquisas, uma interpretação deste mesmo 
fenômeno sócio-histórico, sem a qual o projeto das Passagens correria o 
risco de equiparar-se a um surrealismo ingênuo, assumido nisso uma carga 
indesculpavelmente literária. O filósofo procura, portanto, estabelecer o seu 
afastamento crítico com relação aos surrealistas, artistas que, embora tives-
sem registrado em seus escritos, a mitologia moderna, não se preocuparam 
em interpretá-la no horizonte da história. Benjamin censura, deste modo, 
Aragon pelo fato de o romancista dirigir-se ao mundo de sonho de sua época, 
a ele permanecendo, sem fazer o percurso de volta, que seria justamente o 
de reportar (religar) criticamente as imagens oníricas da cultura de massa 
ao contexto das suas condições sociais e das possibilidades históricas a elas 
vinculadas. A insistência patente de Aragon no efeito narcotizante das marés 
de sonho registra, aos olhos de Benjamin, a mais completa ausência de saber 
sobre o ocorrido histórico. Ele escreve: “Oposição a Aragon: perscrutar tudo 
isso tendo em vista a dialética do despertar, não se deixar embalado ‘no so-
nho’ ou na ‘mitologia’” (Benjamin, 2006, p. 996).

Benjamin formula assim a ideia de despertar (Erwachen) enquanto com-
plemento crítico à teoria dos sonhos históricos do coletivo.  Ressalta-se que 
o despertar não é apenas uma metáfora do filósofo, mas um estratagema 
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teórico, um esquema metodológico de apreensão histórica, construído em 
semelhança com o fenômeno fisiológico do acordar. Como esclarece o próprio 
Benjamin: “Nós construímos o despertar teoricamente, isto é, reproduzimos 
no domínio da linguagem o estratagema que é, fisiologicamente, o elemento 
no despertar” (Benjamin, 2006, p. 996).

Tal despertar aparece, nas Passagens, sob um duplo significado: ele re-
presenta, simultaneamente, a saída da camada onírica e a sua interpretação. 
Poderíamos designar o despertar como um movimento de emergir, mas o sen-
tido seria equivocado em relação ao que Benjamin tinha em mente. Tratar-se-
-ia não de um movimento, mas de uma paralisação, de uma interrupção do 
sonho, aquilo que o filósofo conceituou de dialética na imobilidade (Dialektik 
im Stillstand). A fonte originária desta noção de despertar enquanto gesto de 
imobilização, Benjamin encontra-a em Marcel Proust. O primeiro volume de 
Em busca do tempo perdido inicia-se justamente com o narrador descreven-
do o fenômeno conturbado do despertar:

 
“Quando eu assim despertava, com o espírito a debater-se para 
averiguar, sem sucesso, onde poderia achar-me, tudo girava em 
redor de mim no escuro, as coisas, os países, os anos.  (...) E 
antes mesmo que o meu pensamento, hesitante no limiar dos 
tempos e das formas, tivesse identificado a habitação, reunindo 
as diversas circunstâncias, ele – o meu corpo – ia recordando, 
para cada quarto, a espécie do leito, a localização das portas, o 
lado para que davam as janelas, a existência de um corredor, e 
isso com os pensamentos que eu ali tivera ao adormecer e que 
reencontrava ao despertar” (Proust, 1982, p. 9). 

 
No projeto das Passagens, Benjamin chega mesmo a defender o modelo 

do despertar como paradigma da apresentação histórica. Ele escreve: “Assim 
como Proust inicia a história da sua vida com o despertar, toda apresentação 
da história deve também começar o despertar; no fundo, ela não deve tratar 
de outra coisa” (Benjamin, 2006, p. 506).

A passagem proustiana sobre o despertar interessava, sobretudo, a Ben-
jamin porque ilustrava, de um modo impecável, a reviravolta dialética da 
consciência na sua relação com o tempo e a história. Agitação, desordem, 
saber ainda consciente dos acontecimentos e das coisas, mobilidade do pas-
sado e imobilização pela lembrança, oscilação entre o sonho a vigília, tais 
características implícitas no fenômeno do despertar sintetizam aquilo que 
Benjamin propôs como a revolução copernicana da rememoração. Segundo 
as suas próprias palavras, “a revolução copernicana na visão histórica é a 
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seguinte: considerava-se como ponto fixo ‘o ocorrido’ e conferia-se ao pre-
sente o esforço de se aproximar, tateante, do conhecimento desse ponto fixo” 
(Benjamin, 2006, p. 433). “Agora esta relação deve ser invertida”, o ocorrido 
torna-se “reviravolta dialética” a qual cabe ao presente do historiador fixar 
no médium de sua rememoração (Benjamin, 2006, p. 433).

A revolução benjaminiana da rememoração constitui-se, nesse sentido, 
por uma reversão da roda histórica, em que são invertidas as funções tradi-
cionalmente atribuídas aos polos temporais do presente e do passado. Logo, 
se o passado torna-se, na perspectiva da memória, a face móvel da história, o 
presente, por outro lado, passará a regular-se pelo atributo da imobilização: 
“O materialista histórico não pode renunciar ao conceito de um presente 
que não é transição, mas pára no tempo e se imobiliza. Porque esse conceito 
define exatamente aquele presente em que ele mesmo escreve a história” 
(Benjamin, 2006, p. 432). O surgimento do evento histórico torna-se, desta 
forma, simultâneo ao seu registro, à sua fixação na historiografia. É no hic et 
nunc do presente que o passado se inscreve, se entifica: “E os fatos históricos 
tornam-se algo que acabou de nos acontecer. Constatá-los é tarefa da recor-
dação” (Benjamin, 2006, p. 432). 

Ora, esse é, segundo Benjamin, o caso exemplificado pelo fenômeno do 
despertar. Nele, o passado é experienciado com toda a rapidez e profusão 
de um sonho, sonho este que só se recorda e se fixa ao acordar. O despertar 
é na terminologia benjaminiana, o agora da cognoscibilidade (das Jetzt der 
Erkennbarkeit), o momento que o presente, interpretando os sonhos do pas-
sado, escreve a história.  Eis a revolução copernicana de Benjamin:

 
“Existe uma experiência da dialética totalmente singular. A ex-
periência compulsória, drástica, que desmente toda progressi-
vidade do devir e comprova toda aparente evolução como re-
viravolta dialética eminente e cuidadosamente composta, é o 
despertar do sonho. Para o esquematismo dialético, que está na 
base deste processo, os chineses encontraram freqüentemente 
em sua literatura de contos maravilhosos e novelas expressões 
altamente acertadas. O método novo, dialético, de escrever a 
história apresenta-se como a arte de experienciar o presente 
como o mundo da vigília ao qual se refere o sonho que cha-
mamos de o ocorrido. Elaborar o ocorrido na recordação do 
sonho! Quer dizer: recordação e despertar estão intimamente 
relacionados. O despertar é, com efeito, a revolução coperni-
cana e dialética da rememoração” (Benjamin, 2006, p. 434).

 O despertar do sonho “desmente toda a progressividade do devir”: a sua 
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revolução copernicana é antes de tudo, desconstrução da ideia de progres-
so, aniquilamento da continuidade histórica e da temporalidade cronológica. 
Passagem do sonho à vigília, o despertar benjaminiano não dá a ver nenhuma 
linearidade do tempo. Ele representa, pelo contrário, o seu corte, a sua imo-
bilização, em que a interrupção do fluxo inconsciente da memória redunda 
numa exposição imediata da história.

No projeto das Passagens, Benjamin aventa a hipótese de que o desper-
tar funcione dialeticamente enquanto síntese da tese consciência onírica e 
da antítese da consciência desperta (Benjamin, 2006, p. 505). A dialética do 
despertar seria assim um instante dialético em que se reuniriam, via reme-
moração, dois momentos históricos heterogêneos: “o sonho a que chamamos 
de o ocorrido”, representante de uma consciência onírica, de um saber in-
consciente do passado, e “o presente como mundo da vigília” com o qual esse 
passado esquecido se choca. A rememoração teria, dessa forma, a função de 
sintetizar esses dois momentos díspares do tempo, inaugurando a categoria 
da história, enquanto modalidade de saber.

Tal síntese rememorativa não se faria, todavia, ao modo hegeliano, já que 
se constituiria sob a forma da contradição e ambigüidade e não de supera-
ção histórica. Em Benjamin, o passado ressurge como algo inacabado, como 
a promessa de um sonho ainda por se realizar e não como superado pelo 
presente8. No despertar, a aparente evolução da história (o progresso) é, pois, 
desmentida por uma reviravolta dialética em que o passado ressurge no pre-
sente como imagem onírica. O aparecer de um ocorrido esquecido e inacaba-
do no agora de uma época acontece sob a forma do que Benjamin nomeia de 
imagem dialética (dialektisches Bild):

 
“Na imagem dialética, o ocorrido de uma determinada época 
é sempre, simultaneamente, o “ocorrido desde sempre”. Como 
tal, porém, revela-se somente a uma época bem determinada 
– a saber, aquela na qual a humanidade, esfregando os olhos, 
percebe como tal justamente esta imagem onírica. É nesse ins-
tante que o historiador assume a tarefa da interpretação dos 
sonhos” (Benjamin, 2006, p. 506).

 
Porém, na epistemologia histórica de Benjamin, tais imagens dialéticas 

não são equivalentes às imagens de sonho do coletivo (imagens de desejo). 

8 Conforme destacou Peter Szondi, em seu belo ensaio Esperança no Passado, o passado ao qual Benjamin se 
volta “não é fechado, mas aberto e guarda junto a si a promessa do futuro. O tempo verbal de Benjamin não é 
o pretérito perfeito, mas o futuro do pretérito em todo o seu paradoxo: ele é futuro e mesmo assim, passado” 
(Szondi, 2009, p. 20).
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Elas não se constituem como reprodução dos sonhos do passado, mas sim 
como sua interpretação. Não se trata, portanto, de um resgate integral de 
imagens arcaicas inconscientes, mas de um choque “mnemônico-imagético”  
entre um passado e um presente, na terminologia benjaminiana entre o agora 
(das Jetzt) e o ocorrido (das Gewesene) em que o presente do historiador 
não deixaria de exercer uma função constitutiva na escrita histórica. Aliás, 
é justamente essa intervenção ativa do presente na fixação do passado que 
possibilitaria a pretensão benjaminiana de politização da historiografia. Nas 
palavras do próprio Benjamin “atribui-se à política o primado sobre a histó-
ria” (Benjamin, 2006, p. 434). Desta maneira, calcando a história no tempo 
presente, via recurso de memória, Benjamin subtrai do passado a sua carga 
ontológica, para submetê-lo, ao mesmo tempo, aos ditames revolucionários 
do tempo do agora (Jetztzeit). Esse motivo político, implícito no interior do 
empreendimento de despertar histórico, Benjamin expressa, de uma forma 
sutil e bastante alegórica, na seguinte sentença constante no corpus das Pas-
sagens: “O despertar iminente é como o cavalo de madeira dos Gregos na 
Tróia dos sonhos” (Benjamin, 2006, p. 437). Arriscamos aqui uma possível 
interpretação, lembrando a astúcia dos gregos, em especial a de Ulisses, em se 
servir do imaginário da história mítica helênica (o cavalo simbolizava o pre-
sente dos deuses) para desencadear uma reviravolta política no seio de Tróia. 
Talvez o despertar benjaminiano signifique esse instante, anunciado astucio-
samente pelo historiador, em que a história dos sonhos passados converte-se 
em possibilidade de realização do sonho de uma nova (outra) história. Ben-
jamin destaca essa astúcia do despertar em fazer do sonho o motivo para a 
ação: “O despertar opera com astúcia. Com astúcia, e não sem ela, libertamo-
-nos do domínio do sonho” (Benjamin, 2006, p. 996). 

Assim, tal como o despertar representava para Proust “o ponto de ruptura 
altamente dialético da vida” (Benjamin 2006, p. 923), o momento em que a 
insinuação subversiva de um tempo perdido re-colocava o presente diante 
de uma situação crítica, o dever de realização de uma antiga promessa de 
felicidade; assim também o era e deveria ser o despertar, para Benjamin, no 
plano da história coletiva.  Como escreveu belamente o filósofo em Sobre o 
conceito de história:

 
“A felicidade capaz de suscitar nossa inveja está toda, inteira, 
no ar que já respiramos, nos homens com os quais poderíamos 
ter conversado, nas mulheres, que poderíamos ter possuído. Em 
outras palavras, a imagem da felicidade está indissoluvelmen-
te ligada à da salvação. O mesmo ocorre com a imagem do 
passado, que a história transforma em coisa sua. O passado 
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traz um índice misterioso, que o impele à redenção. Se assim 
é, existe encontro secreto, marcado entre as gerações prece-
dentes e a nossa. Alguém na terra está à nossa espera. Nesse 
caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força 
messiânica para o qual o passado dirige um apelo” (Benjamin, 
1194. p. 222-223).

 
O primado da política sobre a história não implica, pois, como se poderia 

pensar, na subserviência do passado ao tempo do presente. Trata-se, muito 
mais, da exigência ética de salvação de um sonho de um futuro esquecido no 
passado para o plano da ação política.  Conforme observa Jeanne Marie Gag-
nebin, em Benjamin “a lembrança do passado desperta no presente o eco de 
um futuro perdido do qual a ação política deve, hoje, dar conta” (Gagnebin, 
1994, p. 89).

Curiosamente, encontramos em Kafka (outra grande referência de Ben-
jamin, comparável à de Proust) uma pequena passagem sobre o despertar 
entre os trechos não incluídos em seu clássico romance O processo, com a 
qual finalizamos o presente trabalho. Essa passagem, que até então sabemos 
ser desconhecida de Benjamin, em muito se assemelha àquela descrita na 
abertura de Em busca do tempo perdido e à própria concepção de despertar 
figurada nas Passagens. Tal como em Proust e em Benjamin, o despertar res-
surge aí, por entre os interstícios inusitados do esquecimento e da lembrança, 
subvertendo Cronos e instaurando o Kairos9, arriscando fender o Tempo e a 
História com a luz de um novo dia:

 
“Alguém me disse – não posso mais me lembrar quem foi – que 
é maravilhoso o fato de que, quando se acorda de manhã cedo, 
ao menos em geral, encontra-se tudo no mesmo lugar que na 
noite anterior. No sono e no sonho, ao menos aparência, a 
pessoa se acha num estado essencialmente diferente da vigília, 
e como aquele disse, com muita razão, é necessária uma infi-
nita presença de espírito, ou melhor: presteza para, ao abrir os 
olhos, apreender tudo o que ali está, de certo modo, no mesmo 
lugar em que foi deixado ao anoitecer. Por isso, o instante do 
despertar é também o instante mais arriscado do dia (...)” (Ka-
fka, 1997, p. 307-308).
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9 Na mitologia grega, Chronos é o deus representante do tempo destruidor, da caducidade irremediável da natu-
reza. Kairos, por sua vez, é a divindade que simboliza a oportunidade, o instante fugaz e descontínuo, desenca-
deador de rupturas e revoluções.
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Liberdade e Política em “O Ser e o Nada” de Sartre 
e “Entre o Passado e o Futuro” de Hannah Arendt

Resumo Hannah Arendt não está sozinha quando problematiza a liberdade 
no campo filosófico em pleno século XX. Sartre, também, foi desafiado a se 
confrontar com os limites e a possibilidade da liberdade dentro da história. 
Sartre constrói sua própria fenomenologia em O Ser e o Nada de maneira a 
abrir campo para uma filosofia que é, em primeiro lugar, uma filosofia do 
fazer, do agir, ou seja, como uma obra que se pretende “fenomenológica” 
alcança uma idéia de liberdade tão concreta e inseparável de sua facticidade, 
de seu ser no mundo? Tanto Hannah Arendt como Sartre, se preocupam com 
a liberdade como questionamento central em seus escritos, bem como revelam 
a necessidade de resgatá-la e preservá-la, seja para evitar a dominação e a 
exclusão social, seja para evitar um totalitarismo. Para a intelectual judia, a 
liberdade, propriamente dita, só pode ser exercitada se inserida no espaço 
público, especialmente, no espaço político, fato esse cuja inexistência foi a 
razão da desconfiança da esfera pública.

Palavras-chave Liberdade, Política, Ética e Compromisso.

1. Introdução
 
A partir dos escritos filosóficos, especialmente na obra Entre o Passado e 

o Futuro, a autora Hannah Arendt nos faz questionar sobre possíveis saídas 
a serem pensadas, capazes de levar o homem a construir sua liberdade, isto 
é, a se questionar sobre quais seriam os passos e o espaço de constituição da 
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liberdade, como maneira de se opor a uma forma de governo e de dominação. 
H. Arendt se atenta para um novo problema na constituição da liberdade - a 
defesa de um novo sentido da política, ou, ao menos, uma nova compreensão 
para o sentido da política. O que impulsionou a autora a argumentar que a 
própria razão do ser da política é a liberdade? O que levou H. Arendt a afirmar 
que o declínio da liberdade e a sua separação da política teria existido em 
razão do aparecimento no final da Antiguidade das noções de poder e de 
dominação?  São questões que tentaremos elucidar nas páginas que seguem, 
por meio de uma comparação com o pensamento de Sartre.

Hannah Arendt não está sozinha quando problematiza a liberdade no 
campo filosófico em pleno século XX. Sartre, também, foi desafiado a se 
confrontar com os limites e a possibilidade da liberdade dentro da história. 
Sartre constrói sua própria fenomenologia em O Ser e o Nada de maneira a 
abrir campo para uma filosofia que é, em primeiro lugar, uma filosofia do 
fazer, do agir, ou seja, como uma obra que se pretende “fenomenológica” 
alcança uma idéia de liberdade tão concreta e inseparável de sua facticidade, 
de seu ser no mundo?

A estrutura ambígua do fenômeno, que não  é nem Em-si, embora o Em-
si seja o ser do fenômeno e não é consciência, apesar de surgir graças a 
ela mostra a ambigüidade do desvelamento do mundo. Essa concepção de 
fenômeno, como produto misto da consciência e do Em-si, é derivada da 
liberdade como relação entre consciência (Para-si) e o existente (Em-si). Para 
Sartre, a liberdade é o que permite desvelar o mundo. É na liberdade que está 
fundada a idéia de fenômeno em Sartre, pois o mundo aparece através da 
escolha que fazemos de nós mesmos.

A liberdade constitui a razão mesmo da existência do ser Para-si, algo que 
se confunde com o próprio modo de existir da realidade humana. Não se trata 
de um privilégio eventual, de uma propriedade a conquistar. Nem se confunde 
com vontade, decisão consciente, deliberação racional. O problema consiste 
em definir, precisamente, as características dessa liberdade ontológica e nos 
desvencilharmos das interpretações equivocadas a que se viu sujeita essa 
noção essencial do sistema filosófico de Sartre, como veremos na exposição 
a seguir.

 

2. Hannah Arendt e a ruptura entre o passado e o futuro
 
A autora ressalta que a ciência moderna modificou a relação do homem 

com o mundo. Ela foi “capaz de emancipar-se completamente de todas 
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as semelhantes preocupações antropocêntricas, isto é, verdadeiramente 
humanísticas,(...) Para o cientista o homem nada mais é do que um observador 
do universo em sua múltiplas manifestações1”.

A própria linguagem usada pela ciência também demonstrava a 
descontinuidade com os períodos anteriores, pois deixou de utilizar o linguajar 
comum e passou a ter um maior refinamento conceitual. Desvinculando, 
assim, o homem da natureza, contrariando a característica corrente no 
período medieval, ao tornar a natureza um objeto de estudo, de manipulação 
e de dominação, a linguagem não poderia deixar de indicar essa separação2. 
Essa importância de produzir, mesmo ao nível do conhecimento científico, 
tornou-se maior do que a do pensar. A razão3 científica baseada no processo 
e no produto, passou a ser bastante valorizada.

A tradição frente às novidades não fornecia mais o suporte necessário para 
resolver os problemas surgidos gerando perplexidades tornando-se, segundo 
a autora uma questão política. Esse rompimento da tradição ocorreu de 
forma não deliberada o que lhe confere “uma irrevogabilidade que somente 
os acontecimentos nunca os pensamentos podem ter4”. Até então, o homem 
ocidental havia utilizado a tradição para transpor a lacuna entre passado e 
futuro sem mesmo ter consciência dela. A compreensão dos acontecimentos 
ocorridos e percebidos reconcilia o homem com a realidade, motivo pelo qual 
a análise do como e do porquê essa ruptura ocorreu tornou-se de capital 
importância.

Hannah Arendt deu grandes contribuições teóricas sobre o conceito de 
liberdade na filosofia do século XX porque os temas filosóficos que a autora 
aborda são de extrema importância nos tempos atuais. Ela propõe e avalia 
questões: violência, tecnologia, a banalização do mal e a emergência do 
totalitarismo entre outros relevantes temas. Ao lançar o convite para que 
“pensemos sobre o que estamos fazendo” a pensadora desperta-nos para 
uma reflexão sobre a nossa própria condição. O pensamento da Hannah 
Arendt pode ser agrupado em três vertentes ou ocupações: o diagnóstico da 
contemporaneidade, a análise do totalitarismo e a tentativa de orientação 

1 ARENDT, HANNAH. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo : Perspectiva, p.327.

2 SCHIO, Sonia Maria. Hannah Arendt: história e liberdade (da ação à reflexão). Caxias do Sul : EDUCS, 2006. p. 28.

3 Um exemplo notório são as idéias de Thomas Hobbes, na obra O Leviatã defende que o sujeito é racional quan-
do é capaz de adequar os meios aos fins. A razão é um instrumento para satisfazer as paixões. Nesse contexto, 
relativizam-se os conceitos de bem e de mal, afirmando-se ser o bem o que satisfaz os apetites de glória, dinheiro 
e poder. (Hobbes, T. Leviatã, p. 31-37).

4 ARENDT, HANNAH. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo : Perspectiva, 1992. p. 55.
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para saídas dos impasses políticos.
Segundo a pensadora, a palavra política deriva da denominação grega 

polis, pois essa “organização historicamente ímpar da cidade-estado grega 
evoca as experiências da comunidade que pela primeira vez descobriu a 
essência e a esfera do político5”.

Para Arendt, as experiências grega e romana legaram aos povos futuros 
esse conceito que contém a sua própria dignidade. Elas foram fundadas para 
dar lugar à autonomia plena àqueles que fossem livres. Na política grega 
eram considerados livres os liberados das necessidades de labor e de trabalho, 
ou seja, de sobrevivência, e também os que não estivessem submetidos à 
alguém, ou que não tivessem, por meio da guerra ou de dívidas, perdido 
a condição jurídica de seres livres. Além dos escravos, estavam excluídos 
também os estrangeiros, as mulheres e as crianças, reduzindo imensamente o 
número dos participantes na política, os cidadãos.

Em síntese, para participar da política não eram aceitos aqueles que 
estavam presos as atividades ligadas à sobrevivência, pois a política foi criada 
para que o espaço de liberdade fosse garantido. Nesse espaço, as capacidades 
individuais podem ser expostas. Ela afirma “tudo o que acontece nesse espaço 
de aparecimento é político por definição, mesmo quando não é um produto 
direto da ação”6. 

Pode-se destacar como outra idéia importante da autora de Entre o Pas-
sado e o Futuro a defesa de que liberdade não equivale ao livre-arbítrio, mas 
está identificada a esfera da ação.

 
“Os homens e mulheres tornam-se livres ao exercerem ação e 
decidirem, em conjunto, seu futuro comum. Os homens são li-
vres, diferentemente de possuírem o dom da liberdade enquan-
to agem. Ser livre e agir é a mesma coisa e para assegurar as 
condições da prática da liberdade, os seres humanos devem 
preservar o espaço público e renunciar a soberania”7.

 
O espaço público, para ser preservado, requer a manutenção da cidadania e 

do direito de ter direitos. Qual o conceito de cidadão que a autora apresenta?  
Para Hannah Arendt, cidadão é o ser humano atento e em contato com o 
mundo, interessado por ele e pelos seus assuntos. É alguém que vive na 

5 ARENDT, HANNAH. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo : Perspectiva, 1992. p. 201.

6 ARENDT, HANNAH. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo : Perspectiva, 1992. p. 201.

7 ARENDT, HANNAH. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo : Perspectiva, 1992. p.199.
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realidade, na pluralidade. Ser cidadão é estar no mundo entre homens e em 
igualdade política, pensando de forma autêntica, não fazendo do mundo uma 
fachada, atrás da qual se esconde.

O oposto do cidadão seria um homem desligado do mundo, distante do 
espaço comum. Mas, também, pode ser aquele que se aproxima do mundo 
público, visando apenas aos próprios interesses. Atento apenas às suas 
preocupações e vivendo em uma redoma pessoal, onde não utiliza o senso-
comum, não amplia o seu pensamento até  o dos outros. Esse é o profissional 
da política, ele não  é um cidadão, porque faz dos assuntos políticos um 
negócio.

Por isso, a autora confirma que todo o poder é  gerado na convivência 
e na cooperação. A violência destrói o poder, uma vez que esta se baseia na 
exclusão da interação e da cooperação com os outros. O pensamento não 
produz coisas, mas ele se torna tangível no processo de reificação ao preço 
da própria vida. A liberdade política é sinônimo de ação. É apenas no ato de 
agir que efetiva o processo de construção do mundo onde os homens vivem, 
sendo que ela é a razão pela qual os homens convivem em comunidades 
politicamente organizadas.

Há política quando os indivíduos se encontram em um espaço físico 
diferenciado, público, no qual eles se reconhecem como cidadãos com simetria 
e assim se comportam, onde discutem e decidem em grupo. A igualdade 
em política remete à possibilidade de participação no debate público e na 
exposição e discussão das opiniões. Por isso, nesse espaço, há lugar para 
as rivalidades e para o discurso e a ação, ou seja, para que cada um possa 
expressar-se, imprimindo sua imagem e sua concepção de mundo no espaço 
do aparecer no mundo público. Neste espaço, não existe totalitarismos. A 
autora questiona, ferrenhamente, todo o tipo de autoritarismo. Arendt afirma:

 
“O totalitarismo representou uma contestação frontal à idéia 
do valor da pessoa humana enquanto fonte de todos os valo-
res políticos, sociais e econômicos, e o aniquilamento do que a 
tradição formulara como justiça. Para tanto, foi criado todo um 
aparato, um universo burocrático, esta necessidade implacável 
e ao mesmo tempo desprovida de sentido que caracteriza os 
sistemas totalitários, por representar uma recusa à diversidade 
e à pluralidade humana”8.

 
Arendt aborda a coragem como sendo uma capacidade política. A coragem, 

8 ARENDT, HANNAH. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo : Perspectiva, 1992. p.136.
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para ela, não é  destemor pela vida, nem aventura, sequer falta de respeito à 
vida ou à morte. A coragem é o desprendimento da vida, bem supremo, em 
nível individual, para dedicar-se à vida política. A vida política demanda esse 
desprendimento após a saída do domínio privado, que é protegido e protetor, 
para ocorrer o aparecimento em público9.”

A coragem, em política, demonstra o engajamento que essa atividade 
demanda, pois no mundo público há a responsabilidade pelos atos praticados, 
mas também pela preservação do espaço público, de seus membros, do 
passado e do futuro.

Um dos aspectos mais importantes no pensamento de Hannah Arendt 
é a separação que ela faz entre esfera pública e esfera privada. A esfera 
pública é o espaço da palavra e da ação, onde ocorre o agir conjunto, a 
existência do “nós” e a manifestação da política. A esfera privada é o reino 
das necessidades do homem enquanto ser que precisa sobreviver, enquanto 
ser que possui necessidades biológicas. Na próxima parte de nosso trabalho, 
buscaremos mostrar como Sartre define a liberdade num mundo marcado por 
grandes guerras e pelas lutas de independência dos países de Terceiro-Mundo. 
Como Sartre supera a necessidade e abre espaço para a emergência de uma 
liberdade baseada na fenomenologia? E quais são as implicações dessa forma 
de liberdade prática?

 

3. Sartre e a Liberdade Fenomenológica
 
A partir da obra O Ser e o Nada, podemos observar em todas as relações 

que se possa estabelecer na filosofia de Sartre10 que não se pode apontar 
alguma mais íntima do que aquela que se dá entre liberdade e engajamento. 
Essas duas noções e a relação entre elas estão na base da própria definição 

9 ARENDT, HANNAH. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo : Perspectiva, 1992. p.203.

10 Sartre nasceu em Paris, no dia 21 de junho de 1905. Com a morte do seu pai, em 1907, Sartre e sua mãe vão 
viver com os avós maternos na cidade de Meudon. Em 1933, Sartre consegue uma bolsa de estudos pelo Instituto 
Francês e vai para Berlim. Nessa época, além de entrar em contato com as idéias dos filósofos Husserl, Heidegger 
e Scheler, fenomenólogos que influenciarão suas obras, Sartre assiste a tomada de poder pelos nazistas, fato que 
também marcará fortemente sua produção intelectual. A Imaginação, primeiro livro do autor, foi publicado em 
1936. Depois, em 1938, veio A Náusea, livro que já apresenta indícios dos princípios da filosofia existencialista. No 
ano seguinte, é convocado para o serviço militar e acaba sendo preso pelos alemães. Quando é solto em 1941, vol-
ta para Paris e participa da resistência francesa. No ano de 1945, com o fim da Segunda Guerra, Sartre abandona 
seu trabalho de educador e aprofunda seus escritos sobre o existencialismo juntamente com Simone de Beauvoir, 
a célebre escritora com qual permanecerá sentimentalmente ligado por toda a vida. Em 1964, é agraciado com 
o Prêmio Nobel de Literatura, mas resolve não aceitar . Declara Sartre: Tudo isso é o mundo do dinheiro, e as 
relações com o dinheiro são sempre falsas.BENNY, Lévy. O Testamento de Sartre. V. 1, p.68)
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sartreana de existência e, nesse sentido, desempenham função nuclear na 
filosofia existencial. Para percebê-lo, basta lembrar como ambas são vistas, 
em seu verdadeiro lema: a existência precede a essência.

A recusa da concepção tradicional, segundo a qual o homem possuiria uma 
essência dada a priori (animal racional, por exemplo), implica a aceitação de 
que o ser humano primeiramente surge na sua radical espontaneidade e depois 
se define, se faz aquilo que vem a ser. O primado da existência precisamente 
é esse ato de projetar-se, de lançar-se à frente de si mesmo, de fazer-se e de 
assumir-se no mundo por via da realização de alguma possibilidade.

Tudo isso está contido na acepção de liberdade originária, espécie de grau 
zero da realidade humana entendida fundamentalmente como existência. 
Não se trata, como se pensava na tradição filosófica, de compreender a 
liberdade como uma faculdade humana disposição ou capacidade para agir 
livremente. Sartre não define o que é a liberdade, pois afirma que o homem 
é a própria liberdade.

A liberdade, portanto, não é uma qualidade que se acrescente às qualidades 
que já possuía como homem: a liberdade é o que precisamente me estrutura 
como homem, porque é uma designação específica da própria qualidade de 
ser consciente, de poder negar, transcender.

O caráter absolutamente originário da liberdade nos leva a entender que 
ela não é algo que o homem tenha, e sim algo que ele é. Ora, sendo antes de 
tudo liberdade, o homem não é propriamente nada, além das possibilidades 
de ser. É isso que o distingue das coisas e dos animais: não poder ser concebido 
na sua integridade essencial antes que o processo contingente de existir o 
leve a assumir por si mesmo um projeto de existência que tentará realizar 
como um modo de ser no mundo.

Para Sartre, o homem não possui natureza humana, pois não existe 
nenhum ser inteligível, como por exemplo, um Deus que possa conceder 
tal natureza. Não existe nenhum ser necessário que explique o porquê de 
estarmos no mundo, ou o porquê  de nascermos nesta época e não em outra, 
ou porque tal ação deve ser feita assim e não de outro modo... “Se, por um 
lado, Deus não existe, não encontramos diante de nós valores ou imposições 
que nos legitimem o comportamento11”. Sendo assim, o que resta ao homem 
é apenas a sua liberdade, a liberdade como fundamento único e legítimo de 
todos os valores. “Se a liberdade é o valor supremo, o valioso é escolher e agir 
livremente12”.

11 SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. p. 227.

12 SANCHEZ, Adolfo Vasquez. Ética. 15a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. p. 287.
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Não existe algo preestabelecido que possa nos recomendar a agir desta ou 
daquela maneira, pois exclusivamente ajo a partir de minha consciência. “Logo, 
não há qualquer imperativo categórico universalmente válido e logicamente 
necessário, nenhuma lei ética geral que nos indique como devemos agir ou 
o que fazer nesta ou naquela situação13”. Não encontramos diante de nós 
nenhuma normatividade a priori, leis ou preceitos divinos que digam o que 
devemos fazer, mas situações que nos obrigam a escolher.

Por isso, Jean-Paul Sartre defende uma posição diferente de liberdade 
e política. Na política as posições de Sartre têm como eixo fundamental 
o problema da liberdade em suas mais diversas manifestações e situações 
econômicas, sociais, políticas e culturais. Sartre visita vários países europeus, 
africanos, asiáticos e americanos, dos Estados Unidos ao Brasil, da Itália à 
Rússia, da China ao Japão, de Israel ao Egito, sempre com o propósito de 
defender a liberdade. No entanto, a partir do segundo período pós-guerra, o 
Terceiro Mundo se torna o centro das preocupações políticas de Sartre que 
se engaja na condenação das guerras da Argélia e do Vietnã e na defesa 
da Revolução Cubana contra os imperialismos francês e norte-americano, 
respectivamente. Essencialmente, as posições políticas de Sartre sobre o 
colonialismo francês na África circunscrevem-se à Argélia, a mais lucrativa 
colônia francesa.14

Dando continuidade a compreensão de liberdade, Sartre afirma que ao 
sermos lançados no mundo, não assumimos uma postura contemplativa, mas 
engajada, pois a consciência desvela o mundo atribuindo-lhe significações 
e só poderia ser dessa maneira, pois  o sujeito é quem atribui significado 
ao mundo, por seus projetos de liberdade. Somos responsáveis pelo mundo, 
porque o elegemos. O homem é o único legislador de sua vida e a liberdade a 
única lei de sua existência. Assim, o homem, que de início, nada é, irá definir-
se pela sucessão de seus atos, pelas opções que faz de cada situação concreta.

É na liberdade que está fundada a idéia de fenômeno em Sartre, pois o 
mundo aparece através da escolha que fazemos de nós mesmos:

 

13 PERDIGÃO. Paulo. Existência e liberdade: uma introdução a filosofia de Sartre. Porto Alegre: L&PM, 1995. p. 113.

14 “Quando os camponeses recebem fuzis, os velhos mitos empalidecem, as proibições desaparecem uma por 
uma; a arma de um combatente é sua humanidade. Porque, nos primeiros momentos da rebelião, é preciso 
matar: matar a um europeu é matar dois pássaros com o mesmo tiro, suprimir de uma só vez a um opressor e 
a um oprimido: restam um homem morto e um homem livre; o sobrevivente, pela primeira vez, sente um solo 
nacional debaixo de seus pés.” (Jean-Paul Sartre - Prefácio do livro Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon, 
1 ed.Buenos Aires, 1961) Em Os Condenados da Terra, Franz Fanon expõe o drama da luta de libertação nacional 
na Argélia e, no prefácio do livro, Sartre defende a tese da “guerra justa”. Em ambos os textos, estão presentes 
idéias de solidariedade e de justiça social.
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“O mundo nos devolve exatamente, por sua própria articula-
ção, a imagem do que somos. Não que possamos, como já 
vimos, decifrar esta imagem, ou seja, detalhá-la e submetê-la 
à análise, mas porque o mundo nos aparece necessariamente 
como somos; com efeito, é transcendendo-o rumo a nós mes-
mos que o fazemos aparecer tal como é. Escolhemos o mundo 
não em sua contextura Em-si, mas em sua significação, esco-
lhendo a nós mesmos15”.

 
A liberdade desponta já  na origem do Para-si. Ao escapar ao Ser, recuando 

diante dele, o Para-si expressa essa liberdade, porque, não fosse livre, 
permaneceria encarcerado no Ser. É na liberdade que lhe possibilita nadificar 
o Ser e temporalizar-se, fugindo do passado e lançando-se em projeto aos 
possíveis futuros. A liberdade constitui a razão mesmo da existência do Para-
si, algo que se confunde com o próprio modo de existir da realidade humana. 
Para Sartre, se toda a natureza é regida pelo determinismo, ao homem, e só a 
este, cabe o reino da liberdade.

O filósofo Francês exemplifica que o homem é diferente de uma pedra, 
deste Ser-em-si-mesmo, dessa realidade opaca, bruta, inanimada que, se a 
partíssemos ao meio continuaremos a ver pedras e nada além disso. Ela existe 
e pronto, é de fato, acabada, pronta. O Ser-em-si-mesmo não pode ser livre. 
Ao contrário, a realidade humana, o Ser-para-si, é essencialmente construção, 
possibilidade e projeto. Nenhum ser humano nasce pronto, acabado. O Ser-
para-si constitui sua essência a partir de sua existência através da liberdade, 
da escolha.

A realidade humana é livre porque não é o bastante, porque está 
perpetuamente desprendida de si mesmo, e porque aquilo que foi está 
separado por um nada daquilo que é e daquilo que será [...]. O homem é livre 
porque não é em si mesmo, mas presença a si. O ser que é o que é não poderia 
ser livre. A liberdade é, precisamente, o nada que é o tendo sido no âmago do 
homem e obriga a realidade humana a fazer-se em vez de ser ”. 

Não é uma liberdade abstrata, como o livre-arbítrio. Como tudo na 
existência, a liberdade deve manifestar-se concretamente, dar provas de si 
em ato. Ou seja, através da escolha de uma ação, da tomada de uma decisão. 
Ser livre é fazer escolhas concretas e até mesmo a abstenção e a inatividade 
são modalidades de escolha16.

A liberdade também não poderia ser pura abstração ou absoluta 

15 SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. p. 571.

16 Cf. SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. p. 585.
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transcendência, porque a consciência não vive apartada do mundo, mas 
inserida nele, comprometida pelo corpo no mundo do Em-Si, sujeita a 
necessidades concretas. Toda liberdade é liberdade situada na realidade 
objetiva, situada no campo da facticidade17. 

Outra característica forte da liberdade para Sartre é que a liberdade precisa 
de um campo de resistência do mundo. Sem obstáculos não há liberdade. Para 
que haja liberdade, algo deve separar a concepção de um ato da realização 
concreta desse ato, apartando o projeto de seus fins. Só somos livres porque o 
fim a realizar, se acha separado de nós pela existência real do mundo.

 

4. Sartre: a liberdade como responsabilidade
 
O fato de Sartre negar a intenção de falar sobre ética é um tanto curioso, 

pois a própria estrutura da consciência, se assim podemos dizer, pressupõe 
que toda ação seja moral, por sermos inteiramente responsáveis por tudo 
aquilo que fazemos e pelo que nos ocorre. A “responsabilidade” é tomada em 
seu sentido vulgar de “ser autor” de um acontecimento ou objeto: “tomamos 
a palavra ‘responsabilidade’ em seu sentido corriqueiro de ‘consciência (de) 
ser o autor incontestável de um acontecimento ou de objeto18’.

Sartre entende que o homem tem um compromisso com a humanidade. 
Ao escolher um projeto de vida, ele é, absolutamente, responsável pelo 
sustento desse projeto. Ele precisa sustentar, por meio do seu agir, os valores 
que compõem a moralidade servindo de parâmetro para a existência de 
toda a humanidade. Ao escolher um determinado tipo de homem, estamos 
escolhendo, não só o tipo que nos serve, mas que deve servir de modelo para a 
humanidade toda. O homem, conforme o existencialismo, pensado por Sartre, 
é responsável não só por si, mas é responsável por todos.

Na medida em que somos o ser pelo qual há  um mundo, somos autores 
desse mundo, assim como de nós mesmos porque nos fazemos ser. Não 
como criadores ou produtores, mas na “maneira de ser”, na maneira como 
nos escolhemos em situação. A responsabilidade, não é, portanto, uma 
idéia simplesmente adicional à de liberdade, ela é constitutiva, podendo 
ser deduzida das  descrições anteriores a respeito de nosso ser livre e da 
consciência.

17 Cf. SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. p. 
607-608.

18 SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. p. 678.



191

Liberdade e Política em “O Ser e o Nada” de Sartre e “Entre o Passado e o Futuro”        
de Hannah Arendt

cadernospetfilosofia número12  |  2010/2011

Por isso, dirá Sartre, “A conseqüência essencial de nossas observações 
anteriores é a de que um homem, estando condenado a ser livre, carrega nos 
ombros o peso do mundo inteiro: é responsável pelo mundo e por si mesmo 
enquanto maneira de ser19”.

Para facilitar a interpretação, recorremos ao comentarista sartreano Paulo 
Perdigão que diz:

“Na verdade, em O SER E O NADA, todo esforço intelectual 
de Sartre destinava-se a demonstrar que o homem é livre, ou 
seja, uma condição necessária para que o marxismo tenha al-
gum sentido, pois este se propõe a oferecer ao homem meios 
que lhe permitam exercer essa liberdade. Quando o PRAVTA, 
de Moscou, escreveu em 1947 que “o existencialismo ignora 
o processo histórico”, Sartre respondeu que o único dogma do 
existencialismo é a afirmação da liberdade humana, explicando 
que a sua doutrina não conduz a um ‘quietismo de angústia’, 
mas, pelo contrário, define o homem pela ação prática: o ho-
mem deve criar a sua própria essência, e para isso deve lançar-
-se no mundo, sofrendo e lutando, assim definindo-se pouco a 
pouco. “O existencialismo – disse - é uma, filosofia humanista 
da ação, do esforço, do combate, da solidariedade20”.

 
O pensamento filosófico de Sartre, portanto, nos permite um alargamento 

de perspectivas e de compromissos éticos e sociais. O que propõe Sartre 
com seu pensamento é de recolocar sobre os ombros do homem, sujeito, a 
responsabilidade total de produzir e justificar seus próprios valores universais. 
Ao assumirmos, pois, nossas escolhas, e, conseqüentemente, nossas decisões, 
iremos superar as dificuldades geradas pelos outros ou por nós mesmos. 
Sartre, ao priorizar a ação humana, chama a atenção de cada indivíduo para a 
liberdade que possui e torna-se presente através do agir humano. O indivíduo 
tem, em suas mãos, a possibilidade de romper os processos e dizer não à 
conjuntura, modificando o rumo de suas ações e de refletir sobre suas ações 
no seu contexto existencial.

 

19 SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. p. 678.

20 PERDIGÃO. Paulo. Existência e liberdade: uma introdução a filosofia de Sartre. Porto Alegre: L&PM, 1 9 9 5 . 
p.22.
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5. Conclusão
 
Como vimos tanto Hannah Arendt como Sartre, se preocupam com a 

liberdade como questionamento central em seus escritos, bem como revelam 
a necessidade de resgatá-la e preservá-la, seja para evitar a dominação e a 
exclusão social, seja para evitar um totalitarismo. Para a intelectual judia, a 
liberdade, propriamente dita, só pode ser exercitada se inserida no espaço 
público, especialmente, no espaço político, fato esse cuja inexistência foi a 
razão da desconfiança da esfera pública.

Ela retorna ao pensamento grego para restituir a confiança perdida pela 
política no caminho histórico da humanidade, quando liberdade e política 
se identificavam na polis. Hannah Arendt afirma que o fim da Antiguidade 
marcou também o fim do espaço público, em que os indivíduos livres eram 
aqueles que cuidavam dos outros, já que só através dos outros é que se 
poderia conhecer a si mesmo.

Por meio de Sartre, descobrimos que nunca somos plenamente livres, 
se os outros, também, não o são. A liberdade humana acontece no inter-
relacionamento com os outros, na relação cotidiana com as pessoas. Se os 
outros nos oprimem, impedindo que nos manifestemos, então, nossa liberdade 
é precária, como também, sua liberdade. Portanto, a liberdade acontece, 
quando as duas partes têm um compromisso com o outro. Assumindo, 
reciprocamente, a defesa pela liberdade de todos, em todas as formas de 
manifestação.

Sartre defende ainda a necessidade de um engajamento social em prol da 
construção de uma sociedade mais justa e responsável. O ser humano tem 
uma responsabilidade pessoal por tudo o que acontece dentro de sua história 
de vida.  Assim, consideramos que a filosofia da liberdade de Sartre se resume 
em seu próprio dito: “o destino do homem está nas suas mãos”21. Isto significa 
que o homem será o que tiver se projetado, porque o homem é liberdade.

O ponto de encontro entre os dois autores é, portanto, a necessidade de 
se descobrirem caminhos para que o homem possa ser efetivamente livre, ou 
seja, que o homem possa, através de uma consciência crítica social, inserido 
no contexto histórico e de um espaço público, construir sua liberdade, para 
forjar sua existência e recuperar a totalidade de sua dignidade humana.

21 SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. p.246.
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O problema da fala enquanto expressão criadora na 
Fenomenologia da Percepção 

Resumo Observando a crítica realizada por Merleau-Ponty ao prejuízo 
dualista dos clássicos que adotavam o modelo segmentado de relação entre 
alma e corpo, sujeito e objeto, signo e significação, o filósofo irá descrever 
uma nova relação entre esses termos, na qual eles já se encontram imbricados 
desde o princípio. Neste novo panorama a linguagem, enquanto gesto do 
corpo, não é apartada do pensamento. Diferente das análises empiristas e 
intelectualistas sobre o fenômeno da linguagem, que acreditavam na existência 
de pensamentos separados da fala, em Merleau-Ponty o pensamento está na 
fala e falar já é pensar. Se parece existir pensamento anterior à fala é graças 
à capacidade da linguagem de se sedimentar, de lidar com os sentidos já 
instaurados pela cultura, é o que o autor chama de fala falada, por oposição 
a uma fala falante, criadora, produtora de novos sentidos linguageiros. No 
entanto, na descrição deste movimento criador da linguagem aparece a 
exigência de uma “polarização” para que abertura ao novo se realize, essa 
abertura ou “excesso” é o que o autor chama de “não-ser”. Neste momento a 
Fenomenologia da percepção pode ser levada a um impasse, pois a postulação 
de um não-ser instaura uma dupla interpretação no discurso merleau-pontiano. 
De um lado, o não-ser seria entendido como uma abertura necessária no 
âmbito da própria temporalidade, sendo aquilo que impede a linguagem de 
se fixar totalmente, possibilitando o surgimento de significações autênticas. Por 
outro lado, tal postulação pode revelar um impensado em Merleau-Ponty, como 
se ela reabrisse o dualismo, por meio da exigência da presença de um “Si 
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indeclinável”, uma interioridade organizadora da experiência. Neste trabalho 
pretendemos investigar o que é, a partir da análise da fala, esta região de 
não-ser; bem como analisar em que sentido Merleau-Ponty pode introduzir esta 
noção, tendo em vista o projeto de uma fenomenologia da percepção.

Palavras-chave Linguagem, Não-ser, Criação.

I. Introdução:
 
Os estudos que Merleau-Ponty faz sobre a linguagem, na Fenomenologia 

da Percepção (1945), são antes para explicitar a “natureza enigmática do 
corpo próprio”1 (PhP, 230, 267)2 do que fazer uma verdadeira fenomenologia 
da linguagem. Isto significa que, na descrição do corpo falante, o autor 
mostrará como a fala é possível enquanto gesto do corpo, mas não como, a 
partir de uma significação gestual, a linguagem se transforma em significação 
conceitual. No entanto, já encontramos ali noções cruciais para o tratamento 
da linguagem e que ao longo do texto serão responsáveis por instaurar um 
impasse em sua teoria. Vejamos como isso acontece.

Em Merleau-Ponty, podemos distinguir a linguagem em fala falada e fala 
falante. A primeira diz respeito à fala enquanto linguagem já instituída e 
sedimentada por nossa cultura. Ao passo que na segunda, observamos uma 
fala afigurada como uma linguagem nascente, cujo sentido não se encontra 
dado culturalmente, mas sim em vias de se fazer. Será neste segundo modo 
da linguagem, o da fala falante, que investigaremos a noção de não-ser, 
apresentada por Merleau-Ponty no momento em que ele se propõe investigar 
o movimento criativo da linguagem. Além de um sentido prático e utilitário, 
no qual lidamos habitualmente com a linguagem, Merleau-Ponty mostrará 
que um sentido criador lhe é requerido se quisermos abolir as estruturas 
deterministas que explicam a linguagem por meio de relações de causalidade. 
Em vista disto, é preciso retornar à experiência primordial da linguagem, 

1 A importância deste caráter enigmático do corpo advém de uma impossibilidade de encerrá-lo, como fazem as 
psicologias empirista e intelectualista, em meras relações de causalidade que o entendam (explicam), ora como 
um amontoado de funções químicas e biológicas, ora como organizado por uma consciência à parte dele. O 
corpo, em Merleau-Ponty, está para além de qualquer objetivação, ele não é pura transparência como pretendem 
estas ciências.

2 Para a citação da Fenomenologia da Percepção será utilizada a sigla PhP, retirada da edição francesa Phéno-
ménologie de la Perception. A paginação seguirá a seguinte ordem: primeiro a edição francesa e em seguida a 
brasileira.
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aquela capaz de romper com as significações já vigentes e instaurar o novo. 
Entretanto, neste movimento de abertura para o novo, uma certa “polarização” 
é requerida para que se dê o nascimento do sentido, e esta abertura será 
apresentada por Merleau-Ponty como “não-ser”, como “excesso”, ou como 
“zona de vazio”, entre outros termos. É neste momento que a Fenomenologia 
da percepção pode ser levada a um impasse, pois, de um lado, podemos 
interpretar esta região de não-ser como inerente ao movimento (temporal) 
de criação, uma vez que para que o novo se engendre, é preciso manter uma 
distância que não seja reconhecida como completa exterioridade, nem mesmo 
como suporte interior. Com isso, este movimento de distanciamento temporal 
seria entendido como tarefa interminável, em que “cada começo é promessa 
de recomeço”3, visto que é próprio do tempo fazer-se e jamais ser. Neste caso, 
o não-ser seria uma abertura temporal que impede a linguagem de se fixar, 
de se determinar absolutamente, pois ele sempre descentra a linguagem de 
suas significações já instituídas e possibilita o surgimento de significações 
autênticas. Por outro lado, de acordo com alguns comentadores, este não-ser 
revelaria um impensado na obra de Merleau-Ponty, aquilo que reabilitaria o 
dualismo4, já que ele ainda seria uma interioridade que organiza a experiência, 
aquele “Si indeclinável” aquém da generalidade do corpo5. De acordo com 
BARBARAS (1998, p.183) “a Fenomenologia da percepção é marcada por 
uma defasagem entre, de um lado, as intenções anunciadas, assim como as 
descrições às quais elas dão lugar e, por outro lado, o vocabulário ao qual 

3 CHAUI (2002, p.191).

4 Alguns comentadores de Merleau-Ponty enfatizam que este dualismo supostamente imposto ao autor não tem 
o mesmo sentido encontrado nos clássicos, ele não é um dualismo de substância, no sentido de não conceber duas 
substâncias separadas. Assim, os pares “em-si” (ou Si indeclinável) e “para-si” não são necessariamente expressões 
do dualismo, tendo em vista que Sartre já realiza esta separação do Ser e do Nada os chamando de a priori da 
correlação (termo que Husserl forja quando trata da questão da intencionalidade). Entretanto, será que Merleau-
-Ponty, trabalhando no registro do a priori da correlação, ou seja, tendo em vista a noção de intencionalidade, 
ainda trataria estes “pares” tendo um sentido dualista? Será que na descrição realizada pelo fenomenólogo algo 
escape ao a priori da correlação? Uma vez que em nota encontrada no Visível e o Invisível Merleau-Ponty afirma 
(2000, p. 189) “os problemas colocados na Ph.P, são insolúveis porque eu parto aí da distinção ‘consciência’ – ‘ob-
jeto’”. O que seria então esta distinção? Que sentido podemos lhe reservar? Por ora adotaremos a expressão “du-
alismo” para tratar destes “pares”, no entanto estas questões ainda se encontram no horizonte de nossa pesquisa.

5 Para Merleau-Ponty (PhP, 411, 480) “a generalidade do corpo não nos fará compreender como o Eu indeclinável 
pode alienar-se em benefício de outrem, já que ela é exatamente compensada por esta outra generalidade de 
minha subjetividade inalienável”. Ou seja, nem mesmo o corpo como existência anônima, sem a consciência 
reflexiva de si, pode se diluir, se dissolver ou se perder inteiramente em detrimento de um outro (corpo), uma vez 
que todos os atos que perpassam este corpo são vividos por ele de maneira tal que uma ultrapassagem completa 
(uma anulação do Eu em benefício do Outro) se torna impossível, assim, a presença do outro será tratada como 
um “fato para mim”, para este corpo que a vivenciou. Entretanto, permanece a dúvida de como compreender este 
“para mim”, este Si indeclinável, se ele será entendido como uma consciência que organiza os fatos ou se ele será 
concebido como uma vivência do corpo que não se pretende isolada do mundo.
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essas descrições se encontram presas. Tudo se passa como se a experiência 
perceptiva fosse abordada por categorias que o impedem de revelar sua 
significação verdadeira”. Isto é, Merleau-Ponty parece reabilitar aquela figura 
da consciência intelectualista que ele queria criticar. Desse modo, a ideia de 
uma “obscuridade fundamental do expresso” (PhP, 449, 524), de um não-ser, 
pode ter dois sentidos: se, de um lado, segundo o projeto da Fenomenologia..., 
ela pode ser entendida como abertura temporal, como criação; por outro, 
ela é aquilo que se encontra em uma interioridade constituinte e então a 
obscuridade se dissolve (dando lugar a uma consciência que tudo abarca). Este 
trabalho se propõe, portanto, a compreender este impasse e suas implicações 
na Fenomenologia da percepção.

 

II. Linguagem em Merleau-Ponty
 
Ao iniciar o capítulo VI da Fenomenologia..., intitulado O corpo como 

expressão e a fala, Merleau-Ponty expõe de antemão seu objetivo: o de 
“ultrapassar definitivamente a dicotomia clássica entre o sujeito e o objeto”6 
(PhP, 203, 237) por meio da descrição do fenômeno da fala e do ato expresso 
de significação, a saber, da palavra como “modulação corporal”7. Mas por que 
este capítulo sobre a fala é privilegiado pelo autor para superar o dualismo 
clássico? Até então, o percurso realizado por Merleau-Ponty foi o de apontar 
uma insuficiência no discurso clássico, formado por relações dualistas que 
fragmentam8 a experiência do corpo no mundo. Para isso, foi necessário 

6 Em entrevista realizada por Maurice Fleurent, em maio de 1946, Merleau-Ponty revela que dez anos antes de 
escrever a Fenomenologia...ele já se encontrava às voltas com a seguinte questão: “Como sair do idealismo sem 
recair na ingenuidade do realismo? (MERLEAU-PONTY, 1997, p.66)”, ou seja, como é possível ultrapassar o pre-
juízo da dicotomia sujeito-objeto encontrada tanto no subjetivismo filosófico quanto no objetivismo científico?

7 Para Merleau-Ponty (PhP, 214, 250) “a fala é gesto”, implicando uma ligação do corpo com a linguagem que 
este expressa, não havendo cisão do ato de expressar com o expresso. Tal afirmação será desenvolvida ao longo 
do texto. Entretanto, já podemos constatar uma diferença abrupta entre Merleau- Ponty e Herder, pois enquanto 
para o primeiro a linguagem não implica uma consciência dela, visto que o corpo anônimo (que não tem cons-
ciência de si ou saber de si) já se expressa gestualmente; para o segundo, é a reflexão que domina mesmo no 
estado mais sensorial. Conforme a afirmação de HERDER (1987, p. 121) “no homem é uma outra lei natural que 
domina abertamente a sucessão das idéias: a da reflexão. Mesmo no estado mais sensorial essa lei já domina”. Por 
outro lado, podemos perceber também uma aproximação explícita de Merleau-Ponty ao texto de Cassirer, quando 
este afirma que “le langage n’est pas une simple transposition de la pensée dans la forme verbale; il coopere 
essentiellement à l’acte primitif qui la pose”(CASSIRER, 1933, p.288); ou seja, assim como em Merleau-Ponty, a 
linguagem é ato, é gesto.

8 A atitude dualista toma como absoluto uma só perspectiva, quando na verdade, de acordo com Merleau-Ponty 
(PhP, XIV, 17) “deve-se compreender de todas as maneiras ao mesmo tempo, tudo tem um sentido, nós reencon-
tramos sob todos os aspectos a mesma estrutura de ser. Todas essas visões são verdadeiras, sob a condição de que 
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retornar ao corpo próprio, que se encontra além das definições mecânicas 
do corpo, mas também aquém de uma consciência transcendental. O corpo 
“retirando-se do mundo objetivo, arrastará os fios intencionais que o ligam 
ao seu ambiente e finalmente nos revelará o sujeito que percebe assim como 
o mundo percebido” (PhP, 86, 110). No entanto, ainda parece persistir uma 
diferença entre o movimento intencional do corpo (que é gesto, é fala) e o 
pensamento que este corpo possui, como se fossem duas instâncias separadas, 
ou melhor, como se o corpo que pensa já não fosse mais um corpo falante. 
Assim, ao descrever o fenômeno da fala, Merleau-Ponty pretende ultrapassar 
definitivamente esta diferença, mostrando que o corpo é não somente um 
meio de traduzir o pensamento, mas o próprio movimento de expressão, uma 
vez que ele é o “mediador de um mundo” (PhP, 169, 201). O interesse do autor 
é mostrar um outro aspecto do corpo perceptivo, o qual diz respeito à sua 
natureza falante na medida em que a fala não manifesta um pensamento já 
feito, mas ela exprime, enquanto gesto, uma relação original entre corpo e 
mundo. Por isso, a fala tem um tratamento especial neste capítulo, diferente 
do encontrado nas psicologias empirista e intelectualista que ainda trazem 
resquícios do prejuízo dualista, não sendo mais que uma visão de “sobrevoo”.

Se quisermos compreender o sentido da linguagem proposto por Merleau-
Ponty, devemos depurá-lo da explicitação pelo automatismo, encontrada 
tanto nas psicologias empiristas quanto nas intelectualistas. Pois, de um 
lado, os empiristas compreendem a linguagem como produzida “segundo leis 
da mecânica nervosa” (PhP, 203, 237), como se estímulos desencadeassem 
algumas excitações no organismo que fossem capazes de provocar a 
articulação das palavras. De outro lado, encontram-se os intelectualistas, 
os quais acreditam que “estados de consciência [acarretam,] em virtude das 
associações adquiridas, a aparição da imagem verbal conveniente” (PhP, 
203, 237). Entretanto, para o fenomenólogo, em ambas as correntes não se 
encontra um sujeito falante que escape ao mecanicismo ou à representação9. 
Em ambos os casos “a palavra não tem significação”(PhP, 205, 240), não 

não as isolemos”. O que o autor nos revela é que tudo envolve a mesma estrutura de ser, por isso, não se pode 
considerar apenas uma perspectiva como verdadeira, pois seria tomá-la pelo ser total.

9 Em CASSIRER (1933, p.265) “La simple théorie de la copie ne rende pas compte de la nature de la connaissance 
et, à plus forte raison, ne l’épuise pas”. Assim, tanto para Cassirer quanto para Merleau- Ponty tomar a linguagem 
como pura representação do mundo, “comme un miroir”, é inadmissível, caso contrário, todas as possibilidades 
de expressão já estariam esgotadas, não haveria o novo e o mundo seria pleno/determinado. Neste mundo per-
feitamente determinado não há lugar para homens, pois nele residem os Deuses. Segundo Merleau-Ponty (PhP, 
212, 247) “por que o pensamento [que é linguagem] procuraria duplicar-se?(...)é preciso que, de uma maneira ou 
de outra, a palavra e a fala deixem de ser uma maneira de designar o objeto ou o pensamento para se tornarem 
a presença deste pensamento no mundo sensível”. Tornando-se presença, o pensamento deixa de ser mera repre-
sentação e passa a habitar o mundo, apartado das abstrações ele desce a terra, se humaniza.
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traz consigo seu sentido. No primeiro caso, não se tem uma intenção, tudo 
se passa como se fosse apenas um jogo de causalidades objetivas, como se 
mecanismos fisiológicos ou físicos desencadeassem excitações capazes de 
provocar uma resposta automática, tendo-se, portanto, uma linguagem 
mecânica. E, no segundo caso, é o pensamento que confere um sentido à 
palavra através da submissão de um dado sensível a uma categoria ou a uma 
imagem verbal, de modo que a palavra é então apenas o (PhP, 206, 240) 
“signo exterior (nome) de um reconhecimento interior” (pensamento), ou 
melhor, um invólucro vazio, desprovido de sua eficácia própria. “Na primeira 
[concepção] não há ninguém que fale, na segunda, há um sujeito, mas ele 
não é o sujeito falante, é o sujeito pensante. No que concerne à própria fala, 
o intelectualismo mal difere do empirismo e não pode tanto quanto este 
dispensar-se de uma explicação pelo automatismo” (PhP, 206, 241). Tanto 
o empirismo quanto o intelectualismo incorrem no mesmo prejuízo, o de 
não atribuir um sentido próprio à fala, isto é, o de separar o signo de sua 
significação. Com isso, eles recaem num mundo excessivamente determinado: 
no primeiro caso, por processos fisiológicos e, no segundo, por representações 
de um sujeito pensante.

O que o autor pretende é restituir à linguagem seu sentido imanente. Para 
tanto, ele nos convoca a considerar o modo como os escritores começam a 
escrever seus livros, sem saber de antemão o que neles colocarão, uma vez 
que a obra não está contida no pensamento antes de sua execução. Com 
isso, o que Merleau-Ponty quer mostrar é que o próprio ato de denominar 
os objetos significa o reconhecimento deles, diferente dos intelectualistas, 
que precisavam de uma linguagem interior que reconhecesse os objetos 
exteriores, pois, segundo Merleau-Ponty (PhP, 207, 242) “o nome é a essência 
do objeto e reside nele do mesmo modo que sua cor e que sua forma”. Assim, a 
significação deixa de ser mero acompanhamento exterior do objeto, ou mero 
nome, e passa a habitar aquilo que ela expressa.

Uma relação exterior entre signo e significação, entre fala e pensamento, 
só seria admissível se um e outro fossem tematicamente dados; na realidade 
eles estão envolvidos um no outro, “o sentido está enraizado na fala e a fala 
é a existência exterior do sentido” (PhP, 212, 247). Não é preciso que eu 
tenha uma representação anterior da palavra que quero utilizar para poder 
pronunciá-la no momento em que falo, apenas “reporto-me à palavra assim 
como minha mão se dirige para o lugar de meu corpo picado por um inseto” 
(PhP, 210, 246). Não se pensa antes para depois agir, o pensamento não se 
faz sem fala, ele é um gesto corporal, não é preciso apelar a uma intelecção 
que faça primeiro um reconhecimento interior de um signo exterior, como se 
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houvesse um sentido da fala no pensamento, mas, pelo contrário, Merleau-
Ponty reconhece um pensamento na fala10.

A fala faz nascer um pensamento por meio de sua expressão; ela não  
“traduz naquele que fala um pensamento já feito, mas o consuma”  (PhP, 
207, 242) no próprio ato de exprimi-lo. Por exemplo, quando nós vamos a 
um teatro para assistir a uma peça e presenciamos uma boa atuação, vemos 
apenas o personagem; quando assistimos a uma orquestra tocar uma sonata, 
os sons que a conduzem são inseparáveis de sua significação musical. Isso 
acontece quando a expressão é bem sucedida, pois ela deposita em nós um 
novo sentido, abre a nossa experiência para uma nova dimensão, na qual 
signo e significado estão imbricados desde o princípio, ou melhor, quando, 
segundo Merleau-Ponty, (PhP,  213, 248) a “significação devora os signos”, 
a ponto de não podermos mais distinguir um do outro. Conforme o autor, a 
expressão estética, quando bem sucedida, confere a existência em si àquilo 
que exprime, ela não remete a nenhum pensamento interior, não se refere a 
nenhuma representação, mas, pelo contrário, como podemos observar nos 
exemplos citados, não há personagem sem ator e nem ator sem personagem, 
não há quadro sem cor e nem sonata sem notas musicais, a relação é sempre 
ambígua. Assim, a operação expressiva efetua a significação, ela torna 
sensível a presença de um sentido novo no mundo e não se limita apenas 
a traduzi-lo. Segundo MOURA, (2001, p.247-8) “Designação, tradução, 
manifestação ou veste do pensamento, são tantas expressões que apenas 
ganham sentido a partir da escolha prévia de se fazer da linguagem algo 
separado do pensamento”, quando, na verdade, admitir que a palavra já tem 
um sentido, é recusar o pressuposto comum existente tanto no empirismo 
quanto no intelectualismo, a saber, o dualismo segundo o qual existem signos 
separados de seus significados.

A recusa da exterioridade entre signo e significação faz com que 
expressão e exprimido não remetam mais a domínios distintos. Com isso, o 
gesto linguístico não pode mais se reduzir a tradução de uma emoção, como 
se fosse possível reduzir um signo artificial a um signo natural. Na realidade, 
no homem não há signo natural ou cultural encontrados separadamente, 
nem mesmo a emoção é  um signo natural. Segundo Merleau-Ponty, 
(PhP, 220, 256) “já a emoção, enquanto variação de nosso ser no mundo, 
é contingente em relação aos dispositivos mecânicos contidos em nosso 
corpo, e manifesta aquele mesmo poder de ordenar os estímulos e as 

10 Em confluência com este tema Cassirer (1933, p.289) afirma que “l’idée ne preexiste pas au langage, elle se 
forme en lui et par lui. Le Français dit: l’appétit vient en mangeant; cette loi empirique reste vrai quand on la 
parodie en disant: l’idée vient en parlant”.
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situações que está no seu auge no plano da linguagem”. Só seria possível 
falar de signos naturais se houvesse gestos determinados ou já definidos pela 
organização anatômica do corpo, mas não é assim que acontece, uma vez 
que é possível encontrar, na própria mímica, emoções vivenciadas de formas 
diferentes. E tais diferenças não apontam somente para uma dessemelhança 
na emoção, mas antes, elas apontam uma diferença na própria maneira de 
acolher o gesto e de vivê-lo, por exemplo, “um japonês encolerizado sorri, 
o ocidental enrubesce (...)”. Logo, trata-se da própria diferença no modo de 
engajamento do corpo no mundo, que está sempre em situação, ou seja, 
sempre se fazendo temporalmente, nunca se encontrando determinado em 
uma só dimensão, seja ela natural ou cultural. Para Merleau-Ponty, (PhP, 221, 
257) “no homem, tudo é natural e tudo é fabricado”11, o comportamento 
humano excede o biológico, o simples dispositivo anatômico, bem como 
não se reduz à cultura, furtando-se à dimensão instituída. Assim, é possível 
perceber a ambigüidade do comportamento humano, pois ao mesmo tempo 
em que existem significações imanentes ao seu dispositivo biológico, existem 
significações que o transcendem, já que elas não se deixam determinar por 
ele, permanecendo sempre abertas ao novo.

O que muitas vezes nos confunde e nos faz acreditar na ilusão de um 
pensamento existente em si mesmo antes mesmo da expressão é  o fato 
de que existem pensamentos já constituídos, que podem ser retomados a 
todo momento, e que parecem repousar em um suposto silêncio. Mas, na 
realidade, “este pretenso silêncio é sussurrantes de falas, esta vida interior é 
uma linguagem interior” (PhP, 213, 249), isto é, não há uma interioridade que 
contenha o que será expresso, pois não há pensamento que anteceda a fala, 
é após a fala que temos a ilusão de pensamentos já constituídos, na verdade, 
estes pensamentos são secundários, já instituídos e não suscitam em nós uma 
verdadeira expressão. Este é o caso da fala falada, na qual a linguagem é tida 
como interior porque opera com significações já formadas culturalmente, 
com falas banais já constituídas socialmente e que não nos causam mais 
espanto, as quais nos dão a ideia de um mundo verdadeiro e inteiramente 
acabado. Entretanto, o mundo não é evidente para uma criança que começa 
a aprender a falar, tampouco o é para um escritor que operando por meio de 
gestos originais rompe com o silêncio, transformando-o em fala.

11 Podemos perceber a relação entre linguagem e história a partir do momento em que não existe um mundo 
natural ou uma natureza anterior à linguagem, bem como não existe um homem anterior a elas. É na medida em 
que o homem se faz que, tanto a história, quanto a linguagem, se constituem. Assim como em HERDER (1987, 
p.75) “o edifício da linguagem que coisa é, todo ele, senão um modo de desenvolvimento do espírito humano, 
uma história das descobertas do homem!”. Com isso, história e linguagem não têm fim, elas dependem da inven-
ção, pois em ambas encontram-se um campo de perspectivas abertas, ainda não entrevistas.
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Se uma transparência da linguagem parece-nos mais plausível do que na 
música, por exemplo, é porque permanecemos, na maior parte do tempo, em 
uma linguagem constituída, em que as definições ou os limites da palavra já 
estão disponíveis. Ao contrário, na música, em que “nenhum vocabulário é 
pressuposto, o sentido aparece ligado à presença empírica dos sons, e é por 
isso que a música nos parece muda” (PhP, 219, 256), ou seja, na música não 
se põe em dúvida o elo entre signo e significação, dada a impossibilidade 
de ouvir uma nota musical sem som. Contudo, na linguagem, a ilusão da 
separação entre signo e significado é causada pelos sentidos já instituídos 
da língua, a partir dos quais acreditamos poder falar dos objetos sem que o 
sentido esteja neles mesmo.

Mas quando voltamos nossa investigação para a linguagem, no momento 
da constituição do sentido, percebemos que há uma fala falante, justamente 
aquela “em que a intenção significativa se encontra em estado nascente” (PhP, 
229, 266), que não está determinada ou instituída como no caso da fala falada. 
A importância da fala falante consiste em que, ao se revelar como uma operação 
original que traz consigo uma nova significação, ela se realiza como gesto do 
corpo. Não se recua a uma consciência constituinte universal e atemporal, mas, 
pelo contrário, o pensamento é sempre encarnado12, o pensamento é aquilo 
que foi exprimido por uma fala, e não o inverso. A fala não é constituída por 
um sujeito pensante, ela é sim a realização de um gesto corporal, é o corpo 
que vocifera e gesticula, é o corpo que cria um sentido novo expressando-se 
na fala. A fala falante vai para além de um mundo já falado, de significações 
sedimentadas por atos de expressão anteriores. Embora sua constituição não se 
dê na ausência destas sedimentações de linguagem e sim no próprio rearranjo 
destas13, ela não se reduz à combinação destes termos, ou seja, ela não é mera 
justaposição dos sentidos já existentes, mas criação. Por isso é que se trata de 
uma fala originária, na qual a significação se encontra encarnada, aberta, não 
determinada e em curso. Ora, se a fala já é detentora de sentido, pois como foi 
visto não há um pensamento por trás da fala, mas sim um pensamento que se 
faz falando, é preciso, então, entender como este sentido é criado.

12 De acordo com Merleau-Ponty (PhP, 225, 262) “o sujeito pensante deve ser fundado no sujeito encarnado”.

13 Tanto Merleau-Ponty quanto Cassirer trabalham com dois modos de operação da linguagem; para o primeiro 
é o par formado pela fala falada e a fala falante, no segundo é a forma formada e a forma formante, ambos 
imprescindíveis para a criação. O objeto criado só é remontado por uma visão retrospectiva, pois de antemão é 
impossível prever a criação. Conforme CASSIRER (1933, p.269) “Ce n’est pas un chemin direct, mais seulement un 
chemin indirect qui peut ici conduire au but; on ne peut qu’essayer de remonter, par une conclusion régressive, 
du formé au principe formateur, de la ‘forma formata’ à la ‘forma formans’ ”. Segundo Merleau-Ponty (PhP, 208, 
243) “só a solução do problema fará aparecer retrospectivamente os dados como convergentes”, assim como na 
criação a identidade do objeto é dada somente após a sua execução.
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 III. Criação e Não-ser
 
Na fala falante, a criação, seja ela artística ou filosófica, mais modifica 

o sentido comum, rearticulando os sentidos já existentes, do que cria algo 
do nada, como se pudesse abstrair-se do mundo. Os artistas e pensadores 
retomam as obras “não para repeti-las, mas para criar”14. O novo, na verdade, 
advém de uma reorganização dos sentidos que já estão se anunciando, a 
exemplo da criação linguística, em que a retomada das sedimentações de 
significações já instauradas na fala falada é essencial para a ultrapassagem 
desta por meio de uma fala falante (de significações autênticas). Assim, a 
criação nunca é ex nihilo, ela é sempre situada no mundo15 e é ao mundo que 
ela recorre quando um sentido autêntico surge, se engendra. Mas se a criação 
não pode ser pensada em termos de uma abstração total do mundo, se ela 
tem suas raízes nele, quem ou o quê possibilitaria a sua realização?

Conforme vínhamos expondo, descartaríamos a possibilidade de um 
espírito/consciência como realizador de tal tarefa e outorgaríamos à empreita 
a um corpo16. Este corpo que se encontra situado no mundo, apreende as 
coisas por um recorte perspectivo. Dentre um excesso de perspectivas que se 
anunciam no mundo, o corpo assume uma delas17, no entanto, esta perspectiva 
é inacabada18 frente às múltiplas possibilidades que estão se anunciando. Logo, 
nesta perspectiva nota-se uma falta com relação a tudo que se encontrava 
disponível (o excesso) no mundo, e que por uma impossibilidade do próprio 
corpo (que é um ser temporal, bem como a perspectiva que nele se faz) só é 
possível apreender o mundo por perfis. Neste caso, tanto a falta, as perspectivas 

14 CHAUI (2002, p. 193).

15 O mesmo se passa para Cassirer (1933, p.288) “cette innovation ne nous revele rien qui vienne du dehors, rien 
d’étranger; tout se passe comme si son caractere nous était familier depuis toujours”.

16 Há uma “intencionalidade original” (PhP, 160, 192) que é corporal, ela não é um ato da consciência que anima 
um objeto exterior, pois o corpo por si mesmo já é uma unidade expressiva, é ele que “dá um sentido motor às 
ordens verbais” (PhP, 165, 196) e com isso tratar da linguagem já tratar do corpo e vice- versa.

17 Quando Merleau-Ponty relata o exemplo da lâmpada, cujos lados não vistos desta são apreendidos pelo corpo 
perceptivo como quase-presentes, como atualmente existentes, isso implica uma “síntese prática”, na qual “posso 
tocar a lâmpada e não somente seguindo a face que ela volta para mim mas ainda do outro lado, bastaria que 
estendesse a mão para pegá-la” (MERLEAU-PONTY, 1990, p.45). Ou também numa “síntese de horizontes”, em 
que o lado não-visto da lâmpada se anuncia ao sujeito perceptivo como visível de alhures. Com isso, a percepção 
da lâmpada não é entendida como uma unidade ideal possuída pela inteligência, ela é “uma totalidade aberta ao 
horizonte de um número indefinido de perspectivas que se recortam segundo um certo estilo” (MERLEAU-PONTY, 
1990, p.42), segundo o estilo que o corpo assume no mundo.

18 O inacabamento está intimamente relacionado a estrutura temporal na qual o corpo está imerso, pois segundo 
Merleau-Ponty (PhP, 492, 577) “é pelo tempo que pensamos o ser”.
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que o corpo precisou esquecer para ter a sua percepção, quanto o excesso, 
que são as várias disposições de sentido existentes no mundo, exigem um 
novo arranjo por meio da criação. No movimento de criação realizado pela 
fala falante o que está em jogo é a temporalidade, que do presente retoma 
o passado e projeta o futuro. Este movimento é comparado por Merleau-
Ponty ao da onda do mar que “ajunta-se e retoma-se para projetar-se para 
além de si mesma” (PhP, 229-230, 267). Assim, a fala falante se dirige para 
o novo apoiando-se em si mesma, ou seja, ela retoma as falas já existentes 
na linguagem (o que Merleau-Ponty chama de fala falada), na cultura, para 
expressar outras significações mais autênticas (fala falante).

Segundo Merleau-Ponty, no movimento de aparição do novo, “a existência 
polariza-se em um certo ‘sentido’ que não pode ser definido por nenhum 
objeto natural; é para além do ser que ela procura alcançar-se e é por isso que 
ela cria a fala como apoio empírico de seu próprio não-ser” (PhP, 229, 267). 
Tudo se passa como se, no ultrapassamento da fala falada pela fala falante, 
as significações habituais recebessem um novo arranjo. No momento em que 
as falas já sedimentadas se rearticulam, muitos sentidos novos se anunciam, 
mas é somente um deles que será exprimido. Este excesso de sentidos que 
se anunciam parece (à primeira vista) corresponder à expressão “não-ser”, 
a qual, no texto, podemos entender, seguindo o raciocínio do autor, como 
uma abertura, uma “quase-presença; uma ação que manterá a distância, 
mas que garantirá sempre a passagem da expressão ao exprimido”19, ou 
também, conforme o exemplo citado por Merleau-Ponty, podemos entender 
o não-ser como uma bolha na efervescência de um líquido, em que “zonas de 
vazio”(não-ser) emergem na “espessura do ser”. Uma vez que esta fala original, 
para o fenomenólogo, não tem um suporte natural, uma correspondência 
no real previamente determinada, este sentido que a fala veicula está para 
além de todo o ser natural, para além de toda objetivação, ele constitui 
um novo mundo linguístico. Mas isto não equivale a assumir um sentido 
puro, destacável do signo. Longe de ser mera abstração de uma consciência 
soberana e doadora de sentidos, a fala traz consigo sua significação, já que 
as palavras fixam novas maneiras de tomar posse do mundo. De acordo com 
Merleau-Ponty (PhP, 221, 257) “não se pode fazer economia desta potência 
irracional que cria significações e que as comunica”, visto que o autor parece 
entendê-la como aquilo que cria a fala enquanto seu próprio apoio empírico. 
Mas, sendo o não-ser uma potência irracional, em que sentido ele pode ser 

19 MOURA, C. A. R. de. A cera e o abelhudo: expressão e percepção em Merleau-Ponty. IN.: Racionalidade e Crise: 
Estudos de história da filosofia moderna e contemporânea. São Paulo: Discurso Editorial e Editora da UFPR, 2001, 
p.256.
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tomado como matriz de significações?
Se, de um lado, o autor nos leva a compreender o não-ser enquanto 

abertura temporal, devendo ser tomado como “a preservação de uma distância 
que jamais se traduz em exterioridade, e a preservação de uma imanência 
que jamais poderá ser decifrada como contido-em”20, por outro lado, apesar 
de Merleau-Ponty querer ultrapassar o dualismo, ele parece não atingir tal 
objetivo, na medida em que ele apresenta a existência como um reduto de 
não-ser. Quando a existência cria a fala enquanto suporte empírico de seu 
próprio não-ser, ela (a existência enquanto não-ser) passa a ser a condição de 
possibilidade da experiência, e é por meio desta postulação do não-ser como 
imprescindível para surgimento da fala que se reabriria o dualismo que o autor 
tanto combateu. Conforme a afirmação encontrada em Merleau-Ponty, (PhP, 
462, 541) “a linguagem pressupõe uma consciência da linguagem, um silêncio 
da consciência que envolve o mundo falante em que as palavras recebem 
primeiramente sentido”21. Sendo assim, a fala “envolve ainda um silêncio da 
consciência”22, um reduto de subjetividade. Tal afirmação merleau-pontiana 
parece dar uma sobrevida ao dualismo, pois, se destinamos a organização 
do mundo falante à consciência, como é possível então preservar uma certa 
opacidade da consciência perceptiva, uma certo distanciamento desta, sem 
cair numa subjetividade absoluta?

Merleau-Ponty observa que a atitude de quem não suporta a contradição 
e a ambiguidade é proveniente do pensamento objetivo, que cristaliza as 
relações que temos no mundo em esferas que impossibilitam a comunicação 
de seus termos. Logo, uma saída proposta pelo fenomenólogo é  a de assumir a 
ambiguidade inerente às situações vividas, sejam elas dadas pela percepção, na 
qual o ultrapassamento de si acontece toda vez que “eu não posso reconstruir 
a coisa, e todavia existem coisas percebidas, da mesma maneira [que] nunca 
posso coincidir com minha vida que se dissipa, e todavia existem percepções 
interiores” (PhP, 439, 512); ou sejam elas dadas pela linguagem, na qual a 
intenção de falar não é apenas uma particularidade do sujeito, mas sim uma 

20 Idem, p.251.

21 A partir desta citação de Merleau-Ponty podemos voltar a interrogar sobre a distância que o autor se encontra 
de Herder, pois para este “o primeiro momento da consciência foi também o momento do nascimento interior 
da linguagem”(HERDER, 1987, p.119). Neste caso, parece possível observar tanto em Herder quanto em Merleau-
-Ponty uma espécie de consciência por trás da linguagem, tudo se passa como se ela fosse necessária para o 
surgimento da linguagem. Entretanto, devemos entender melhor o que o filósofo francês quis dizer com o fato da 
linguagem pressupor uma consciência dela. Investigaremos melhor o que pode ser este “silêncio da consciência”.

22 Citação retirada de nota no3, MOUTINHO, L. D. S. Razão e Experiência: Ensaio sobre Merleau- Ponty. Rio de 
Janeiro: Unesp, 2006, 2006, p.154.
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abertura a fenômenos que o ultrapassam. Podemos perceber tal paradoxo se 
retomamos o exemplo relatado pelo autor da bolha na efervescência de um 
líquido, em que zonas de vazio se deslocam da nervura do próprio ser para o 
surgimento de um sentido novo no exterior. Conforme Merleau-Ponty (PhP, 
229, 266), “a intenção de falar só pode encontrar-se em uma experiência 
aberta; ela aparece, assim como a ebulição em um líquido, quando, na 
espessura do ser, zonas de vazio se constituem e se deslocam para o exterior”. 
Não existindo uma consciência constituidora da experiência, é como se a fala 
falante desdobrasse ela mesma seu sentido, pois, aberta a fenômenos que a 
ultrapassam, ela pode se transcender para além de uma subjetividade. Desta 
forma, cabe a pergunta foucaultiana: “Como pode ele [o homem] ser o sujeito 
de uma linguagem que, desde milênios, se formou sem ele, cujo sistema lhe 
escapa, cujo sentido dorme um sono quase invencível nas palavras que, por 
um instante, ele faz cintilar por seu discurso, e no interior da qual ele é, desde 
o início, obrigado a alojar sua fala e seu pensamento, como se este nada mais 
fizesse senão animar por mais algum tempo um segmento nesta trama de 
possibilidades inumeráveis?” (FOUCAULT, 2007, p.446).

Não se trata de afirmar que somos guiados pela linguagem ou de 
assumir que ela nos envolve e determina. As palavras com que o sujeito 
falante descreve sua experiência, embora veiculem significações adquiridas 
culturalmente, não fariam sentido “se eu não estivesse, antes de toda fala, 
em contato com a minha própria vida e meu próprio pensamento” (PhP, 461, 
539). Assim, Merleau-Ponty escapa a um determinismo, no qual se crê que 
somos condicionados pelo exterior, por recuo a uma “subjetividade [que] vem 
romper a plenitude do ser em si, desenhar ali uma perspectiva, ali introduzir 
o não-ser” (PhP, 481, 564). Este reconhecimento subjetivo é sempre parcial, 
visto que o sujeito não pode ser definido pela posse completa de si, em que 
ele antecipa as situações nas quais se engajará, como se estas fossem uma 
totalidade acabada. Contudo, para Müller, (2000, p.234) “Merleau-Ponty 
permaneceu tributário da estratégia clássica que consiste em ‘explicar’ os 
fenômenos apelando para um ‘em-si’. No âmbito deste ‘em-si’ os fenômenos 
seriam, senão gerados, ao menos representados”. Ao postular uma subjetividade 
que rompe a plenitude do ser em si, Merleau-Ponty parece reabrir o dualismo, 
pois de um lado, uma subjetividade (um não-ser, uma interioridade) e, de 
outro, a coisa em si (a plenitude do ser em si).

Novamente o impasse é gerado, mas a esta acusação Merleau-Ponty 
poderia responder que o auto-conhecimento subjetivo sempre é parcial, 
uma vez que o sujeito não preexiste às situações como uma totalidade 
acabada, segundo o autor, “o que descubro e reconheço pelo cogito não é 
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a imanência psicológica, a inerência de todos os fenômenos a ‘estados de 
consciência privados’, o contato cego da sensação consigo mesma – não é 
nem mesmo a imanência transcendental, (...) a posse do pensamento claro 
por si mesmo, - é o movimento profundo de transcendência que é meu 
próprio ser, o contato simultâneo com meu ser e com o ser do mundo”(PhP, 
432, 504). Entretanto, apesar de haver um ultrapassamento expressivo do 
sujeito sobre si, há também um não poder ignorar-se totalmente sob pena 
de deixar de ser sujeito. Tal cláusula obriga o fenomenólogo a postular um Si 
indeclinável no seio do movimento de transcendência: “se justamente deve 
haver consciência, se alguma coisa aparece a alguém, é necessário então que 
atrás de todos os nossos pensamentos particulares se escave um reduto de 
não-ser” (PhP, 458, 535-6). Com isso, ao apresentar um reduto de não-ser, 
Merleau-Ponty responde ao problema da unidade da experiência, o qual 
o intelectualismo resolvia pela antecipação dos fenômenos no sujeito. No 
entanto, esta expressão, não-ser, não implicaria num saber de si anterior 
ao próprio movimento de transcendência, por cujo meio a subjetividade é 
instituída? Em que sentido é possível afirmar o não-ser sem que com isso se 
recaia numa interioridade que organiza totalmente a experiência? A admissão 
de um cogito, de um reduto de subjetividade, não denotaria a cumplicidade 
de Merleau-Ponty em relação à tradição que ele procurou criticar? Neste 
sentido, o que se torna a obscuridade fundamental do expresso? Há criação 
ou tudo já está dado de antemão?
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